
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не, 
се враќаат. Огласи по тарифата. * 

Петок, 19 јули 1968 
С к о п ј е 

Број 26 Год. XXIV 

Претплатата за 1968 год. изнесува 
55 (5.500) дин. Овој број чини 1,60 
(160) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16. 

211. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УРЕДУ-

ВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ 

Се прогласува Законот за уредување и корис-
тење на градежно земјиште, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 11 јули 1968 година и на 
седницата на Стопанскиот собор одржана на И 
јули 1968 година. 

У. бр. 36 
12 јули 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Василбв, е. р. 

З А К О Н 
ЗА УРЕДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Уредувањето и користењето на градежно зем-

јиште се врши според одредбите на овој закон и 
прописите донесени врз основа на него. 

Член 2 
Станбени, стопански, комунални и други об-

јекти се градат на уредено градежно земјиште. 
Член 3 

Градежно земјиште, во смисла на овој закон, 
е земјиштето што според урбанистичкиот план или 
одлуката што го заменува него, е наменето за 
градба. 

Член 4 
Во уредувањето на градежно земјиште и во 

неговото финансирање учествуваат општината, ко-
муналните работни организации и инвеститорот. 

Работите на уредувањето на градежното зем-
јиште се од посебен општествен интерес. 

И. УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 
Член 5 

Уредување на градежното земјиште опфаќа 
подготвување и опремување со комунални објекти 
и инсталации според програмата за уредување на 
градежното земјиште. 

Член 6 
Програмата за уредување на градежното зем-

јиште ја донесува општинското собрание на сед-
ница. 

Програмата се донесува во согласност со оп-
штествениот план на општината и со етапната из-
градба предвидена со урбанистичкиот план. 

Член 7 
Програмата за уредување на градежното зем-

јиште особено ги содржи следните елементи: 
— подрачјето со поблиско определување на 

земјиштето што се уредува; 
— обемот на уредувањето и степенот на опре-

мувањето со комунални објекти и инсталации; 
— пресметката на трошоците за уредување; 
— изворите за финансирање на уредувањето; 
— начинот на здружувањето и насочувањето 

на средствата за уредување; и 
— динамиката за извршување на програмата. 

Член 8 
Подготвувањето на градежното земјиште оп-

фаќа: 
— подготвителни работи (геодетски подлоги, 

елаборати и геомеханичко испитување на теренот); 
— асанациони работи (израмнување, насипување 

и одводнување на земјиштето, осигурување од лиз-
гање, расчистување на земјиштето од растенија и 
депонии и други асанациони зафати); 

— отстранување на постојните објекти и уреди 
(уривање на објектите и пренесување на материја-
лот. како и преселување на покуќнината на ко-
рисниците на тие објекти); 

— регулирање на имотноправните односи со 
сопствениците и корисниците на земјиштето и об-
јектите во поглед на надоместувањето за зем-
јиштето, уништената култура и урнатите објекти. 

Член 9 
Опремувањето на градежното земјиште опфа-

ќа изградба на објекти и инсталации од заеднич-
ко комунално користење и на објекти и инста-
лации од индивидуално комунално користење. 

Член 10 
Како објекти и инсталации од заедничко ко-

мунално користење се сметаат: улиците, приста-
пите, плоштадите и паркинг плацевите; воведу-
вањето на јавно осветление; посебни уреди и ин-
сталации за одведување на атмосферската вода 
од населбата; јавни засолништа; слободни зелени 
површини и детски игралишта. 

Член 11 
Како објекти и инсталации од индивидуално 

комунално користење се сметаат: комуналните об-
јекти и инсталации за водовод и канализација, 
за електрична и топлинска мрежа и плин, за 
превоз на патници во сообраќајот, за поштенско-
телеграфско-телефонската мрежа и бункерите за 
отпадоци. 

Член 12 
За уредувањето на градежно земјиште се гри-

жи општината. 
Општинското собрание уредувањето на градеж-

но земјиште може да го довери на работната ор-
ганизација што е оспособена за таа цел, или по-
себна организација специјализирана за уредување 
на градежно земјиште. 

Во управувањето со работите од посебен оп-
штествен интерес учествуваат претставници на 
заинтересираните организации (комунални, станбе-
ни, урбанистички и др.) и претставници на опште« 
ствената заедница. 
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Претставниците на општествената заедница 
учествуваат во одлучувањето за усвојувањето на 
финансискиот план за употреба на средствата за 
уредување на градежното земјиште, определува-
њето височината на надоместокот на подготвување 
иа земјиштето, одобрувањето на завршната смет-
ка, освен во делот со кој се врши распределба на 
доходот, донесувањето предлог на програма за 
уредување и разгледувањето на извештаите за 
нејзината реализација. 

Член 13 
Претставниците на опшетствената заедница 

учествуваат во одлучувањето за работите од посе-
бен општествен интерес на седници на кои при-
суствува мнозинството од тие претставници и 
мнозинството од членовите на советот што ги из-
бира работната заедница, односно мнозинството од 
членовите на работната заедница, ако во работната 
организација не се образува совет. 

Ако тоа го бараат најмалку половината прет-
ставници на општествената заедница што присус-
твуваат на седницата, претставниците на опште-
ствената заедница гласаат одделно од членовите 
на работната заедница. 

Кога претставниците на општествената заедни-
ца гласаат одделно од членовите на работната за-
едница, одлуката се смета за донесена ако за неа 
гласале мнозинството претставници на општестве-
ната заедница и мнозинството членови што ги из-
бира работната заедница. 

Ако во случаите од претходниот став не се по-
стигне согласност, претставниците на општествена-
та заедница и членовите што ги избира работната 
заедница образуваат заедничка комисија за раз-
гледување на спорните прашања и составување 
предлог за нивното решавање. 

Ако ни заедничката комисија не постигне со-
гласност или нејзиниот предлог не биде усвоен, 
решение за спорното прашање донесува општин-
ското собрание. 

Член 14 
Со статутот на организацијата се одредува бро-

јот на членовите што таа ги избира и бројот на 
претставници на општествената заедница, како и 
организациите што делегираат свои претставници. 
Бројот на претставниците на општествената заед-
ница не може да биде поголем од бројот на члено--
вите што ги избира организацијата. 

Претставниците на општествената заедница ги 
именува општинското собрание, а претставниците 
на заинтересираните организации ги делегираат са-
мите организации. 

Статутот на работната организација која врши 
работи од посебен општествен интерес го потврдува 
општинското собрание. 

Член 15 
Уредувањето на градежно земјиште кое е оп-

фатено со програмата од член 7 од овој закон мо-
же, по исклучок, да му се довери на инвеститорот 
со договор. 

Во договорот ќе се утврди начинот на кој ќе 
му се рефундираат на инвеститорот трошоците од 
член 17 и 19 од овој закон. 

III. ФИНАНСИРАЊЕ УРЕДУВАЊЕТО НА 
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 

Член 16 
Трошоците за подготвувањето на градежното 

земјиште паѓаат на товар на инвеститорот. 

Член 17 
Трошоците на опремување на градежното зем-

јиште со објекти и инсталации за заедничко ко-
мунално користење паѓаат на товар на општината. 

Член 18 
Општинското собрание опремувањето на гра-

дежно земјиште со објекти и инсталации за заед-

ЕШЧКО комунално користење може да го довери 
на работна организација. Со договор меѓу нив ќе 
се регулира начинот на обезбедувањето на сред-
ствата потребни за опремување. 

Член 19 
Трошоците за опремување на објектите и ин-

сталациите за индивидуално комунално користење 
паѓаат на товар на соодветните работни органи-
зации. 

IV. ДАВАЊЕ ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА 
• КОРИСТЕЊЕ 

Член 20 
Градежното земјиште го дава на користење оп-

штинското собрание. 
На користење се дава уредено градежно земји-

ште. 
По исклучок, општинското собрание, може да 

даде на користење и неуредено градежно земјиш-
те, со тоа што ќе го одреди срокот за неговото 
уредување. 

Член 21 
Начинот и условите за давање на користење 

градежно земјиште ги пропишува општинското со-
брание. 

Член 22 
Трошоците за подготвување на земјиштето од 

член 8 од овој закон претставуваат просек на 
вкупните фактички трошоци по квадратен метар 
земјиште. 

Просекот од претходниот став се утврдува за 
комплексот на земјиште подготвено според про-
грамата за уредување. 

Трошоците од став 1 на овој член претставу-
ваат минимум што го плаќа инвеститорот. 

Доколку при давањето на земјиштето на ко-
ристење се постигне повисок износ од просекот, 
разликата се користи за изградба на објекти за 
заедничко комунално користење. 

Член 23 
Височината на надоместокот за отстапување на 

градежно земјиште на користење не може да биде 
повисока од надоместокот исплатен на поранешниот 
сопственик на тоа земјиште. 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 24 
Со парична казна од 1.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за стопански престап стопанската орга-
низација или друго правно лице ако: 

1. не го уреди земјиштето според утврдената 
програма (член 7); 

2. не изгради објекти и инсталации од индиви-
дуално комунално користење (член 9); 

3. даде на користење неуредено земјиште спро-
тивно на член 20 став 3. 

За деј ание од претходниот став ќе се казни 
со парична казна од 100 до 3.000 динари и од-
говорното лице во стопанската организација или 
друго правно лице. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 25 
Просекот на трошоците за подготвување на зем-

јиштето од член 22 став 1 и 2 на овој закон ќе се 
применува по усогласувањето на одлуките за уре-
дување и користење градежното земјиште на оп-
штинските собранија со одредбите на овој закон. 

Член 26 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за уредување и користење 
на градското земјиште („Службен весник на 
НРМ" бр. 11/63 и „Службен весник на СРМ" бр. 
15/65). 
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Општинските собранија своите одлуки за уре-
дување и користење на градското земјиште ке ги 
усогласат со одредбите на овој закон до 30 ноември 
1968 година. 

Член 27 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

212. 

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ВО ОБНОВАТА И ИЗГРАДБАТА НА ДЕБАР 

Се прогласува Законот за учество на Соција-
листичка Република Македонија во обновата и из-
градбата на Дебар, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 11 јули 1968 година и на 
седницата на Стопанскиот собор одржана на 11 ју-
ли 1968 година. 

У. бр. 35 
12 јули 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Васил ев, е. р. 

З А К О Н 
ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ОБНОВАТА И ИЗГРАД-

БАТА НА ДЕБАР 

Член 1 
Социјалистичка Република Македонија (Репуб-

ликата) учествува во обновата и изградбата на Де-
бар со вкупен износ од 37 милиони динари. 

Член 2 
Учеството од претходниот член и се обезбедува 

на општината Дебар без обврска за враќање, а ќе 
се користи за намените што се содржани во Про-
грамата за обнова и изградба на Дебар, што ја 
потврдува Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија. 

Член 3 
Средствата на Републиката за учество во об-

новата и изградбата на Дебар се формираат од ре-
публичкиот додатен данок на промет, според од-
редбите на Законот за воведување републички до-
датен данок на промет на стоки на мало. 

Член 4 
Ако динамиката на приливот на средствата од 

претходниот член не се совпаѓа со динамиката за 
остварување на Програмата за обновата и изград-
бата на Дебар, привремено можат да се ангажи-
раат, како позајмица, и други извори на репуб-
лички средства. 

За привремено ангажирање на други репуб-
лички средства, според одредбите на претходниот 
став, "одлучува Извршниот совет. 

Привременото ангажирање на други републички 
средства се обезбедува без обврска за плаќање на 
камата, а под услови за враќање што го обезбе-
дува приливот на средствата од кои се обезбедува 
учеството на Републиката. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

213. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРИМАЊЕ НА ПРИПРАВНИ-
ЦИ НА РАБОТА ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за задолжително примање 
на приправници на работа во работните органи-
зации, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 11 јули 1968 година и на сед-
ницата на Стопанскиот собор одржана на 11 јули 
1968 година. 

У. бр. 38 
12 јули 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Василев, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРИМАЊЕ НА ПРИ-

ПРАВНИЦИ НА РАБОТА ВО РАБОТНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Законот за задолжително примање на при-

правници на работа во работните организации 
(„Службен весник на СРМ" бр. 16/68) во член 1 
се додава нов став 2 ко ј гласи: 

„Одредбите на овој закон се однесуваат и на 
републичките органи на управата, стручните служ-
би на Собранието на СРМ и Извршниот совет. 
Градското собрание на Скопје, општинските орга-
ни на управата и органите и организациите што 
вршат работи од општ интерес за Републиката, 
град Скопје и општините, органите на правосуд-
ството (републички и општински органи), профе-
сионални здруженија и општествено-политички 
организации". 

Член 2 
Во член 7 по ставот 1 се додава нов став кој 

гласи: 
„По исклучок работните организации можат со 

својот општ акт да определат приправничкиот стаж 
да трае и подолго од една година, но не подолго од 
2 години". 

Член 3 
По членот 7 се додава нов член 7а кој гласи: 
„Критериумите за определување бројот на при-

правниците и траењето на приправничкиот стаж 
во општинските и републички органи се утврдув? 
со пропис на Извршниот совет". 

Член 4 
По членот 8 се додава нов член 8а кој гласи. 
„Работните организации, републичките и оп-

штинските органи, здруженијата и другите органи-
зации се должни примањето на приправници по 
број и структура, предвидено со овој закон од-
носно врз основа на него и нивните општи акти 
да го вршат секоја година а најдоцна до 1 октом-
ври во годината". 

Член 5 
Во член 10 зборовите „два месеци" се замену-

ваат со „три месеци". 
Член 6 

По членот 11 се додаваат два нови члена Па 
и 116 кои гласат: 

Член Па 
„Ако работните организации во утврдениот срок 

со овој закон не донесат општ акт за прием на 
приправници општинското собрание може да пос-
тапи согласно на одредбите од чл. 147 на Основ-
ниот закон за работни односи". ^ ^ 
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Член Иб 
„Со парична казна од 10.000 до 50.000 дин. ќе 

се казни работна и друга организација за пре-
кршок ако: 

— не распише оглас за прием на приправници 
во срокот предвиден со овој закон; 

— во распишаниот оглас за прием на приправ-
ници не бара толку приправници по број и сте-
пен на стручно образование со колку што е задол-
жена според критериумите на овој закон. 

За прекршок од став 1 на овој член, со па-
рична казна во износ од 100 до 3.000 ди&. ќе се 
казни и одговорното лице во работната и друга 
организација". 

Член 7 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

214. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВО-
ВЕДУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ДОДАТЕН ДАНОК НА 

ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за воведување републички 
додатен данок на промет на стоки на мало, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на И јули 1968 година и на 
седницата на Стопанскиот собор одржана на И јули 
1968 година. 

У. бр. 40 
12 јули 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Василев, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ДОДА-
ТЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО 

Член 1 
Во Законот за воведување републички дода-

тен данок на промет на стоки на мало („Службен 
весник на СРМ" бр. 37/66 и бр. 3/68), во член 1 
став 2 се менува и гласи: 

„Републичкиот додатен данок на промет на сто-
ки на мало во 1968. 1969 и 1970 година ќе се пре-
сметува по стопа од 2,5%. 

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„По исклучок од претходниот став републич-

киот додатен данок на промет на алкохолните пи-
јалоци ќе се пресметува по единица на мерка во 
фиксни износи: 

Динари 
а) пиво (од литар) 0,05 
б) вештачки ракии (од литар): 

— јачина до 25 вол. % алкохол 0.20 
— јачина над 25 вол. % алкохол 0,30 

в) специјални вина (десертни, ликерски и аро-
матизирани) и десертни пијалоци, кога на-
бавната цена по еден литар изнесува: 
— до 7,00 динари 0,21 
— над 7,00 до 10,00 динари 0,26 
— над 10,00 динари 0,50 

г) ликери и жестоки алкохолни пијалоци, ко-
га набавната цена по еден литар изнесува: 
— до 12,00 динари 0,29 

— над 12,00 до 17,00 динари 0,67 
— над 17.00 динари 1,64 

д) природни ракии 
— јачина до 40° 0.20 
— јачина над 40° 0,30 

ѓ) природно вино ОДО 
Член 2 

Во член 2 став 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„Приходите што ќе се остварат од данокот од 

претходниот член се отстапуваат: 
— на Републичката заедница на образованието 

и воспитувањето во износ од 60% и 
— на општината Дебар во износ од 40% за 

отстранување на последиците предизвикани со зем-
јотресот од 30 ноември 1967 година". 

Во став 3 зборовите „од претходниот став" се 
заменуваат со зборовите „за општината Дебар". 

Член 3 
По член 2 се додава нов член кој гласи: 
„Одредбите на член 1 став 3 од овој закон ќе 

се применуваат од денот кога ќе стапи во сила 
одлуката на општинското собрание за пресмету-
вање на општинскиот данок на промет на алкохол-
ните пијалоци по единица на мерка во фиксни из-
носи. 

До донесувањето на одлуките од претходниот 
став, републичкиот додатен данок на промет на 
алкохолните пијалоци ќе се пресметува по стопа 
од 2„5%". 

Член 4 
Законодавно-правната комисија на Собранието 

на Социјалистичка Република Македонија ќе го 
утврди пречистениот текст на Законот за воведу-
вање републички додатен данок на промет на сто-
ки на мало. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

215. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МАТЕ-
РИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ 

ОД НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА 

Се прогласува Законот за материјалното обез-
бедување на учесниците во Народноослободител-
ната војна, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 11 јули 1968 година и на 
седницата на Социјално-здравствениот собор одр-
жана на 11 јули 1968 година. 

У. бр. 39 
12 јули 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Хаци Василев, е. р. 

З А К О Н 
ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕС-

НИЦИТЕ ОД НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА 
ВОЈНА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Учесниците од Народноослободителната војна, 

членовите на семејствата на загинатите учесници 
во Народноослободителната војна и умрените по 
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15 мај 1945 година и други лица предвидени со 
овој закон (корисник), можат да остварат мате-
ријално обезбедување под условите и во обемот 
предвидени со овој закон. 

Член 2 
Материјално обезбедување според овој закон 

можат да остварат: 
1. лица што стапиле во Народноослободителна-

та војна до 9 септември 1943 година мажи, односно 
до 30 ноември 1944 година жени, на кои учеството 
во Народноослободителната војна им е признато 
во посебен стаж во двојно траење според пропи-
сите за пензиското осигурување; 

2. членовите на семејствата на загинатите учес-
ници од Народноослободителната војна и умрени-
те по 15 мај 1945 година на кои учеството им е 
признато како под точка 1 од овој член. 

Член 3 
Материјално обезбедување според овој закон 

можат да остварат и: 
1. лицата што учествувале во сојузничките ре-

дови во борба за уништување на фашизмот или 
учествувале во востанијата за народно ослободу-
вање; 

2. предвоените револуционери; 
3. членовите на семејствата на загинатите и на 

умрените лица од претходните две точки. 
Се овластува Извршниот совет поблиску да 

ги определи условите под кои лицата од претход-
ниот став можат да ги остварат правата според овој 
закон. 

Член 4 
Како членови на семејството, во смисла на овој 

закон се сметаат: брачниот другар, децата родени 
во брак или вон брак и посвоените деца, пасино-
чињата и децата без родители земени на издржу-
вање, родителите (татко, мајка, очув, маштеа) и 
посвоителот. 

Член 5 
Материјалното обезбедување според овој закон 

опфаќа: постојано материјално обезбедување, ед-
нократни парични давања, здравствена заштита и 
надоместок во случај на смрт. 

Член 6 
Средства за материјално обезбедување според 

овој закон обезбедува Републиката. 

II. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА МАТЕРИ-
ЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

Член 7 
Материјално обезбедување можат да остварат 

корисници од член 2 и 3 на овој закон, ако немаат 
доволно средства за издржување, ако се неспособ-
ни за стопанисување и ако лицата кои по закоп 
се должни да ги издржуваат не се во состојба да 
им обезбедат издршка. 

Член 8 
Се смета дека лицето од член 2 и 3 на овој 

закон нема доволно средства за издржување ако: 
1. не е во работен однос; 
2. не врши самостојна професионална односно 

стопанска дејност; 
3. не е корисник на старосна, инвалидска или 

семејна пензија; 
4. не е корисник на инвалидски или посебен 

инвалидски додаток според прописите за воените 
војни инвалиди; 

5. не е корисник на материјално обезбедување 
за време на професионална рехабилитација и ако 
нема приходи по член на семејство поголеми од 
износите што се утврдени со Законот за воените 
војни инвалиди, како услов за остварување право 
на инвалидски додаток од страна на личен воен 
инвалид од војната. 

Член 9 
Како неспособно за стопанисување во смисла 

на овој закон се смета она лице што е неспособно 
за работа со оглед на неговата општа здравствена 
состојба, односно лицето што навршило 60 години 
од животот — маж, а 55 години — жена. 

Децата се сметаат како неспособни за стопани-
сување ако по однос на годините на животот и 
школувањето ги исполнуваат условите предвидени 
со прописите за додаток на деца. 

Член 10 
Лицата кои по закон се должни да го издржу-

ваат корисникот се смета дека не се во состојба да 
му обезбедат издршка ако приходите по член на 
семејството не им се поголеми од износите што се 
утврдени со Законот за воените војни инвалиди 
како услов за остварување право на инвалидски 
додаток. 

III. МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
1. Постојано материјално обезбедување 

Член И 
Постојано материјално обезбедување остварува 

само еден член на семејството, кој се одредува спо-
ред редоследот од член 4 на овој закон, а им при-
паѓа на сите членови на семејството за кои е до-
делено на рамни делови. 

На членовите на семејството што живеат од-
воено од домаќинството делот од постојаното ма-
теријално обезбедување им се исплатува посебно. 

Член 12 
Постојаното материјално обезбедување изнесу-

ва месечно: 

1. за учесниците од Народноослобо-
дителната војна од 1941 год. до 360 дин. 

2. за учесниците од Народноослобо-
дителната војна од 1942 год. до 320 дин. 

3. за учесниците од Народноослобо-
дителната војна од пред 9 септем-
ври 1943 година како и за лицата 
од член 3 точка 1 и 2 до 280 дин, 

4. за учесниците жени што стапиле во 
Народноослободителната војска и 
партизанските одреди на Југосла-
вија пред 30. XI. 1944 година до 240 дин. 

5. за лицата од член 2 точка 2 и член 
3 точка 3 на овој закон до 200 дин. 

На корисниците на постојано материјално обез-
бедување им припаѓа разликата меѓу вкупниот 
приход по член на семејството од член 8 точка 5 на 
овој закон и максималниот износ од претходниот 
став одреден за соодветна категорија на корисник. 

Износот на материјалното обезбедување не мо-
же да биде помал од 100 динари. 

Член 13 
Постојаното материјално обезбедување се усо-

гласува со движењето на просечните трошоци на 
животот во почетокот на секоја година, ако тро-
шоците на животот во претходната година порас-
нале најмалку за 3%. 

Одлуката од претходниот став ја донесува Из-
вршниот совет. 

2. Еднократни парични давања 

Член 14 
На лицата од член 2 и 3 од овој закон, што 

не можат да остварат материјално обезбедување 
според одредбите од овој закон може да им се до-
дели еднократен паричен износ во случај на смрт 
на член на семејството, потешка или подолготрај-
на болест на член на семејството и ел. 

Во една календарска година може да се до-
дели најмногу двапати еднократен паричен износ. 

Висината на еднократниот паричен износ не 
може да изнесува помалку од 400 динари. 

3. Здравствена заштита 

Член 15 
Право на здравствена заштита според овој за-

кон имаат корисниците на постојано материјално 
обезбедување и членовите на нивните семејства. 
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Член 16 
Здравствената заштита во смисла на овој закон 

ја опфаќа здравствената заштита предвидена со 
прописите за здравственото осигурување. 

Начинот на остварувањето на здравствената за-
штита поблиску ќе го пропише републичкиот се-
кретар за народно здравје и социјална политика. 

Член 17 
Разликата меѓу стварните трошоци за користе-

њето на здравствената заштита од страна на ко-
рисниците здравствено осигурени според прописите 
за здравствено осигурување на земјоделците и тро-
шоците што паѓаат на товар на фондовите за 
здравствено осигурување на земјоделците паѓаат 
на товар на средствата што се обезбедуваат со 
овој закон. 

Член 13 
Здравствената заштита на корисниците од член 

15 од овој закон може да се обезбеди со договор 
со фондовите на здравственото осигурување. 

4. Надоместок во случај на смрт 

Член 19 
Во случај на смрт на корисник на материјал-

но обезбедување на лицето што го извршило по-
гребот му припаѓа надоместок за извршениот 
погреб. 

Член 20 
Надоместок од претходниот - член се исплатува 

во висина на надоместокот што се исплатува на 
осигурениците според прописите за здравствено 
осигурување. 

Член 21 
Не може да се изврши исплата на надоместок 

по член 19 од овој закон, ако за ист случај при-
паѓа надоместок за извршен погреб по друг пропис, 

IV. ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

Член 22 
За материјалното обезбедување решава посебна 

комисија што ја формира Извршниот совет. 
Комисијата од претходниот став се состои од 

7 членови кои ги именува Извршниот совет. 
Комисијата од став 1 на овој член решава по 

предлог од општинскиот орган на управата надле-
жен за работите на социјалната заштита кој пред-
логот го поднесува по прибавеното мислење од оп-
штинскиот одбор на Сојузот на здруженијата на 
борците од Народноослободителната војна. 

Член 23 
Материјалното обезбедување се остварува од 

првиот ден на наредниот месец по поднесувањето 
на барањето. 

Член 24 
Барањето за материјално обезбедување се под-

несува до општинскиот орган на управата надле-
жен за работите на социјалната заштита. 

Исплатата на паричните износи на материјал-
ното обезбедување по решенијата на комисијата 
од член 22 од овој закон ја врши соодветната ра-
ботна организација со која ќе се склучи договор 
за тоа. 

Член 25 
Во постапката за остварувањето на материјал-

ното обезбедување не се плаќа такса. 

Член 26 
Неспособноста за стопанисување корисниците ја 

докажуваат со уверение за здравствената состојба. 

Член 27 
Материјалното обезбедување трае се додека 

постојат условите пропишани со овој закон. 
Корисникот на постојаното материјално обез-

бедување е должен во срок од 30 дена да ја пријави 
на општинскиот орган на управата, надлежен за 
работите на социјалната заштита, секоја промена 
што влијае врз материјалното обезбедување според 
овој закон. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 28 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по не-

говото објавување во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

216. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ОДДЕЛНИ 
ГРАДОВИ И НАСЕЛБИ ОД ГРАДСКИ КАРАКТЕР 

Се прогласува Законот за определување гра-
дежно земјиште за одделни градови и населби од 
градски карактер, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 11 јули 1968 година и на 
седницата на Стопанскиот собор одржана на 11 ју-
ли 1968 година. 

У. бр. 34 
12 јули 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Василев, е. р 

З А К О Н 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА 
ОДДЕЛНИ ГРАДОВИ И НАСЕЛБИ ОД ГРАДСКИ 

КАРАКТЕР 

Член 1 
Во населените места Битола, Прилеп, Куманово, 

Струмица, Кочани, Кавадарци, Неготино, Делчево 
и Мургашево, во смисла на одредбите од Законот за 
определување на градежното земјиште во градови-
те и населбите од градски карактер („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 5/68), се определува градежно земјиш-
те и станува општествена сопственост во следните 
граници: 

1. Во Битола: 
Од северозапад, границата почнува од к. п. бр. 

8555/1 и оди низводно по реката Драгор опфаќа јќи 
ја к. п. бр. 1326, 1325/1, потоа скршнува кон север 
опфаќа јќи ги к. п. бр. 8564/1, 8558/1 и оди по за-
падните граници на к. п. бр. 8551/1, 8551/2, 8545, 8543, 
па скршнува на исток по потокот и продолжува по 
патот к. п. бр. 8617 и 8618/1, пак скршнува на север 
и оди по патот к. п. бр. 8618/2 до к. п. бр. 8529 од 
каде скршнува кон исток по патот к. п. бр. 8615. 
Оттука границата оди североисточно по североисточ-
ните граници на к. п. бр. 8244/1 и 8243 од каде про-
должува по границата на поранешниот градежен 
реон, оттука ја сече реката Драгор, продолжува до 
железничката линија Прилеп — Битола се до к. п. 
бр. 9239 од каде скршнува кон исток, ја сече же-
лезничката линија и оди по патот к. п. бр. 9265 и 
патот к. п. бр. 9266, ја сече железничката линија и 
продолжува по патот Битола — грчка граница се 
до к. п. бр. 884, од каде скршнува југозападно, оп-
ф а ќ а ј ќ и ги к. п. бр. 885, 889, 890, 929, 935, 937, 
939/3, 940, 959, 958, 956/2, го сече патот и оди по 
североисточните граници на к. п. бр. 1453/1 1453/2, 
1453/7, 1453/6, 1452/3, 1435, 1436 и опфаќа јќи ги к 
п. бр. 1437, 1440, 1442, 1338/3, 1338/2, 1338/1, 1339/4, 
1339/3, 1339/2, 1339/1 го сече патот Битола се до Крс-
тоар, опфаќа јќи ги к. п. бр. 1333/3, 1333/1, 1333/2, по-
тоа продолжува по левата страна па патот до к. 
п. бр. 1529 и опфаќа јќи ги к. п. бр. 1530, 1531/1, 1531/3 
оди до патот Битола — Буково од каде продолжува 
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по левата страна на патот Буково — Битола до к. 
п. бр. 1543/5. Оттука оди северно опфаќа јќи ги к. 
п. бр. 1543/4, 1543/3, 1543/2, 1543/1, 73, 70, скршнува 
на запад и продолжува северно до к. п. бр. 53, по-
тоа ја сече реката Сива Вода и продолжува по гра-
ницата на к. о. Битола, потоа оди на северозапад, 
опфаќа јќи ги к. п. бр. 9662, 9660, 9651, 9650, 9649, 
9641, 9642, 9631, 9588, 9588/2 од каде скршнува на 
исток и продолжува по границата на поранешниот 
градежен реон се до к. п. бр. 9607/5, потоа оди севе-
розападно до патот к. п. бр. 8942/2 до к. п. бр. 9600, 
па оди по границите на поранешниот градежен ре-
он до к. п. бр. 9778, ја опфаќа неа и продолжува по 
границата на поранешниот градежен реон до к. п. 
бр. 8555/1. 

2. Во Прилеп: 
Од исток, границата оди по улицата Дабничка, 

потоа по новото корито на Дабничка река, го сече 
патот Титов Велес се до полскиот пат, па продол-
жува по истиот до патот Прилеп — Ореовец покрај 
Зоолошката градина, оди по него кон градот, по-
тоа продолжува кон југ по полскиот пат, до пре-
секот со Дабничка река и по текот на реката оди 
до пресекот со улицата „Драган Димовски". Отту-
ка оди по таа улица до пресекот со улицата „Јоска 
Јордански" , продолжува по неа до крајот на спорт-
скиот центар к а ј градскиот базен, ги заобиколува 
нив и преминува преку Ореовечка река до к. п. бр. 
1521 која влегува во границата, го сече патот При-
леп — Плетвар, минува зад последните станбени 
згради од населбата Марино Мало, оставајќи ги 
надвор од границите на к. п. бр. 1539 и 1540. Оттука 
скршнува кон југозапад по самиот пат, до к. п. бр. 
1672, ја опфаќа неа и оди по патот кон југоисток, 
ја опфаќа к. п. бр. 1661 до полскиот пат, продол-
жува 20 метри на југоисток по полскиот пат, ја оп-
ф а ќ а К. п. бр. 1639, скршнува кон југоисток до пол-
скиот пат, до к. п. бр. 1635, ја опфаќа неа и оди 
по потокот, скршнува кон запад, ја опфаќа к. п. 
бр. 1635 и к. п. бр. 1616, скршнува и ја опфаќа к. 
п. бр. 1617 и 1618/2 до полскиот пат, го сече патот 
и ја опфаќа к. п. бр. 2177 преку полскиот пат и 
к. п. бр. 2179 до полскиот пат, скршнува кон него, 
кон запад до петокот на реката Сарика, ја пресе-
кува неа до к. п. бр. 1591 која останува надвор од 
границата и к. п. бр. 1592 која влегува во граница-
та, продолжува по браздата покрај границата на к. 
п. бр. 1574, оттука продолжува по патот на југоис-
ток и завршува со к. п. бр. 2453 која останува над-
вор од границата, оди кон југозапад, оставајќи ги 
надвор к. п. бр. 2453, 2494, 2477, 2493 и 2520, до па-
тот за Селце, од каде по патот продолжува на југ 
кон Селачка река до реката. 

Од запад, границата почнува од старото корито 
на реката Ореовечка опфаќа јќи ги к. п. бр. 3085, 
3086 и 3087, го сече крушевскиот пат, ги опфаќа к. 
п. бр. 2308 и 2307 до железничката линија, ја сече 
неа скршнува кон запад по железничката линија, 
ги опфаќа к. п. бр. 2350, 2352, 2351, 2353, 2355, 2356, 
2357 до полскиот пат. Оттука скршнува кон севе-
роисток кон полскиот пат, ги опфаќа к. п. бр. 2357, 
2359 до 2381, пак скршнува кон северозапад, ги оп-
фаќа к. п. бр. 2381, 2382, 2368, 2369, 2370, 2371 и 2372 
до полскиот пат к. п. бр. 3345, скршнува кон север 
до к. п. бр. 1896 кон патот што води кон северо-
запад, ги опфаќа к. п. бр. 1896, 1890, 1875, 1876, 1878, 
1862, скршнува кон север, ја опфаќа к. п. бр. 1962 
и 1861, скршнува кон северозапад, опфаќа јќи ги 
К . п. бр. 1861, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 
и 1979, скршнува кон север до границата на к. п 
бр. 1979, ја опфаќа к. п. бр. 1769, скршнува по патот 
кон запад, ја опфаќа к. п. бр. 1756, скршнува кон 
север, ги опфаќа к. п. бр. 1756, 1757 и 1758, го сече 
полскиот пат, ги опфаќа к. п. бр. 1751, 1750, 1749, 
1748, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1112 
до к. п. бр. 1113, скршнува кон север, ја опфа-
ќа к. п. бр. 1112 преку полскиот пат, го сече него и 
по полското патче ги опфаќа к. п. бр. 1090, 1089, 1088, 
до кичевскиот пат, го сече патот, продолжува по 
полското патче што се наоѓа зад гробиштата од е. 
Варош. 

Од север, почнувајќи од патот Прилеп — К и -
чево, границата оди по полскиот пат што се наоѓа 
зад гробиштата на селото Варош, оди по селскиот 
пат, се граничи со к. п. бр. 1187, продолжува по сел-
скиот пат, се граничи со к. п. бр. 544, продолжува 
по патот што оди за манастирот Св. Арахангел, се 
граничи со к. п. бр. 550 и 520 и излегува на пол-
скиот пат што оди во правец на Маркови Кули, 
продолжува по тој пат кон Прилеп, скршнува кон 
другиот пат кон север се до делот к а ј местото на-
речено „Дебојот", се граничи со к. п. бр. 962, 
963, 965/2, 965/1, 990, 991, 995, 1000 и 1001 и преми-
нува преку Дабничка река до улицата Дабничка. 

Од југ, границата оди по текот на Селечка ре-
ка низводно се до пресекот на патот Прилеп — Би-
тола, продолжува по него кон Битола до пресекот 
со Сувиот поток, скршнува по него на запад до 
пресекот со железничката линија за фабриката 
„Партизан" и продолжува по неа се до главната 
железничка линија Прилеп — Битола. 

3. Во Куманово: 
Од исток, границата почнува од железничката 

станица „Перо Ничо" на железничката линија Ку-
маново — Бељаковце и се движи по границата на 
поранешниот градежен реон се до патот Куманово 
-— Св. Николе, до куќата на Стојан Крстевски, од 
каде се одвојува од границата на поранешниот реон 
и оди во правец на исток по левата страна на патот 
Куманово — Св. Николе, се до крстопатот на тој 
пат и стариот пат за е. Проевце. Оттука границата 
продолжува по десната страна на стариот пат за е. 
Проевце, сметајќи го правецот на движење Кума-
ново — е. Проевце, се до местото на воденичката 
вода од каде продолжува по водата низводно, што 
претставува и поранешната граница на реонот за 
е. Проевце и Кумановска Бања, оди по неа се до 
крстопатот меѓу Куманово — Св. Николе и пристап-
ниот пат за Кумановска Бања. 

Од југ, границата почнува од крстопатот на па-
тот Куманово — Св. Николе и пристапниот пат на 
Кумановска бања, оди по десната страна на патот 
Куманово — Св. Николе, сметајќи го правецот на 
движењето Куманово — Св. Николе, оди по правец 
на град Куманово до крстопатот к а ј е. Биљановце. 
Оттука свртува по десната страна на патот за е. 
Биљановце до меѓата на имотот на Герасим Крс-
тевски, ул. III М. У. Б. бр. 35, која влегува во гра-
ницата и Стојан Крстевски, ул. III М. У. Б. бр. 35, 
која не влегува во границата; оттука свртува кон 
запад и оди по меѓата на имотот на споменатите 
сопственици до лозјето на Чедомир Ивановски, ул. 
Ш М. У. Б. бр. 37, која влегува во границата. Потоа 
границата свртува кон југ по меѓата на лозјето во 
границата. Потоа границата свртува кон југ по ме-
ѓата од лозјето на Чедомир Ивановски, ул. Ш. М. 
У. Бригада бр. 37, која влегува во границата. От-
тука границата свртува кон југ по меѓата на ло-
зјето на Чедомир Ивановски ул. ЈП М. У. Б. бр. 37, 
која влегува во границата и на Стојан Крстевски, 
ул. Ш. М. У. Б. бр. 35, која не влегува во грани-
цата. Понатаму, границата свртува кон запад и оди 
по меѓата на лозјето и нивата на Дивна Ивановска, 
од Куманово ул. Ш. МУБ, бр. 37 која влегува во 
границата и меѓата на лозјето и нивата на Љубе 
Цветковски, од Куманово ул. ЈЈ1 МУБ бр. 37, која 
не влегува во границите, свртува кон север, оди по 
западната меѓа на нивите сопственост на Дивна и 
Чедомир Ивановски од Куманово, ул. Ш МУБ бр. 
37, која влегува во границата и доаѓа до јужната 
меѓа на нивата сопственост на Коле Д. Ангеловски, 
од Куманово, која влегува во границата. Оттука 
границата продолжува кон запад по истата меѓа на 
споменатиот сопственик до нивата на Ване „Ора- * 
т а ч к и ' Петковски, ул. Вук Караџиќ бр. 9 Кума-
ново, оди по неа по јужната страна до нивата на 
Саво Сарев Цветковски од Куманово, ул. Моша Пи-
јаде бр. 148, која останува надвор од границата, ка-
де свртува кон запад хмеѓу нивата на Ване, која 
влегува во границата и на Саво, која не влегува 
во границата, продолжува по меѓата меѓу Садри 
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Ариф Кадрија „11 ноември" бр. 54, која влегува во 
границата и рамадан Акиф, која останува грани-
цата и доага до должниот агол на источната меѓу 
од лозјето сопственост на Санко „Бунар" Алексан-
дар Јакимовски, ул. „Чупино Брдо" Ор. 13, Кума-
ново, оди по неа до горниот агол каде свртува кон 
запад и продолжува по меѓата на Александар Ја-
кимовски, КОЈ а влегува во границата и на Горги 
Аргировски, воденичар од Куманово ул. „11 Ноем-
ври" бр. 41, коЈа не влегува во границата се до 
патот на г>абин Дол или за стрелиштето, го сече 
па хот напречно и оди кон Југозапад до меѓата на 
1*аарко Митревски од куманово, ул. „Моша пијаде" 
бр. 150, која влегува во границата на лозјето на Па-
вле Радевски — арабаџија, ул. „Никола Карев" бр. 
19-а Куманово, се до неговата горна јужна мега 
каде свртува кон запад, го обиколува спомена-
тото лозје, доага до лозјето на Мико Митревски, 
од Куманово ул. „Среќко Пужаљка" бр. 31, каде 
свртува кон југозапад и доаѓа до горната граница 
на нивата на Душан Митревски, од Куманово, ул. 
„Среќко Нужаљка" бр. 31. Оттука свртува кон за-
пад по меѓата коЈа ги разграничува нивите на Ду-
шан Митревски, ул. „Среќко Пужаљка" бр. 31, Бо-
рис Серафимовски и Митка Митревски, ул. „Про-
фесор Михајловић ' бр. 4, Душан Митревски ул. 
„11 Ноември" бр. 45 и лозјето на Благоја Паневски 
ул. „11 Ноември", сите од Куманово кои влегуваат 
во границата. Потоа свртува кон југ по меѓата на 
Цане Петковски, „Кобур" ул. Ш м У Б бр. 82, про-
должува по меѓата на лозјето на Стојман Бели-
чевски, од Куманово ул. Ш МУБ бр. 76, свртува 
кон запад, оди по јужната меѓа на лозјето на Стој-
ман Величковски, ул. III МУБ бр. 76, продолжува 
по меѓата на лозјето на Јован Јовановиќ — „Леско-
1^чанец" од Куманово, ул. „Борис Кидрич" бр. 8, 
понатаму по меѓата на лозјето на Јордан Атана-
сов, од Куманово ул. Народна Револуција бр. 4 се 
до патот на гробиштата е. Биљановце (споменатите 
парцели влегуваат во границата). Потоа границата 
го минува патот напречно и оди по десната страна 
на патот и меѓата на нивата на Драги Колев Ар-
совски, од Куманово, ул. „Народна Револуција" бр. 
133, се до нејзината јужна точка, каде свртува на 
запад и оди по јужната меѓа на лозјето од нивата 
на Наце Стојанов од Куманово, ул. Ш МУБ бр. 108, 
се до патот Куманово — е. Пчиња, го минува патот 
напречно, оди по јужната меѓа на Ката Мишевска, 
ул. „Народна Револуција" бр. 92, продолжува по 
Јужната меѓа на Ката Мишевска, ул. „Народна Ре-
волуција" бр. 92, продолжува по јужната меѓа на 
Ката Лазаревска од Куманово, ул. „Перо Ничо" бр. 
10, и доаѓа до патот кој претставува продолжение 
на ул. „Бајрам Шабани". Потоа, границата свртува 
во правец на север по споменатиот пат до север-
ната меѓа на лозјето на Земјоделскиот комбинат и 
нивите на ѓорѓи ѓорѓиевиќ „Путпуљак", од Кума-
ново ул. „Народна Револуција" бр. 1 и Петар Па-
невски „Авала" од Куманово ул. „Народна Рево-
луција" бр. 1. Тука свртува кон север по меѓата на 
Петар Паневски „Авала" до јужната меѓа на лозје-
то на Андон Стојков Додевски ул. „Благе Илиевски 
— Туне" бр. 3 Куманово, свртува кон запад по јуж-
ната меѓа на лозјето на Ангеле Додевски, се до 
полскиот пат што се одвојува од ул. „Бајрам Ша-
бани", го минува патот напречно и оди по јужните 
меѓи на нивите на Даринка Б о б а н о в с к а од Кума-
ново ул. „Иво Рибар — Лола" бр. 59, Гаврило Буко-
виќ од Куманово, ул. „Карл Маркс" бр. 76, Стојче 
Ангеловски од Куманово, ул. „Карл Маркс" бр. 76, 
Стојче Ангеловски, од Куманово ул. „Тоде Мендол" 
бр. 58 (сите парцели влегуваат во границата) и доа-
ѓа до полскиот пат на Василево чешмиче — дупки. 
Оттука границата свртува кон југ по наведениот 
пат до крстопатот на патот кој претставува про-
должение на ул. „Карл Маркс", го минува патот и 
оди кен запад по јужната меѓа на нивата на Зеља-
дин Рамизи Али од Куманово, ул. „Карл Маркс 
бр. 152, свртува кон запад, оди по јужната граница 
на споменатиот сопственик, продолжува кон јужна-
та меѓа на имотот на Мељазин Демири од Кума 
ново, ул. „Васка Петковска" бр. 22 и на Младен 

ѓорѓевиќ, од Куманово ул. „ЈНА" бр. 37. Тука свр-
тува кон север по западната страна меѓу имотот на 
Младен ѓорѓевиќ, се до јужната меѓа на нивите на 
Сељами Весељ од Куманово ул. „Сенто Станков-
ски" бр. 15, оди по нивната јужна меѓа и доаѓа до 
подвозникОт на Автопатот Скопје — Белград и па-
тот Куманово е. Романовце, се качува на автопа-
тот и оди по неговата десна страна, сметајќи го пра-
вецот на движење Скопје — Белград, до подвоз-
никот на Автопатот и Говедарскиот пат, го сече 
Автопатот, свртува кон правецот запад и оди по 
Говедарскиот пат до западната меѓа на нивата на 
Сали Рами ул. „Христијан Карпош" бр. 71 од Ку-
маново. Тука свртува кон север и оди по спомена-
тата меѓа до јужната меѓа на Винарската визба, ка-
да се спојува со границата на поранешниот градежен 
реон. 

Од запад, границата почнува од завршувањето 
на јужната меѓа и оди по границата на поранеш-
ниот градежен реон до патот Куманово — Желез -
ничка станица (стар пат за Скопје) до крстопатот 
со полскиот пат, кој се одделува наспроти влезот 
од касарната и оди за Сељ и село Бедиње. Тука 
свртува по споменатиот пат во правец на северо-
пазад до крстопатот на споменатиот пат и патот е. 
Бедиње — Железничка станица Куманово, го сече 
патот попречно и оди по јужната ограда на фабри-
ката за рабни цевки, т. е. по границата на пора-
нешниот реон до патот Куманово — Липково. 

Од север, границата продолжува од завршува-
њето на западната граница, т. е. оди по границата 
на поранешниот градежен реон до Автопатот Ско-
пје — Белград, тука границата се одделува од гра-
ницата на поранешниот градежен реон и се качува 
на Автопатот и оди по неговата десна страна, сме-
тајќи го правецот на движењето Скопје — Еел^а-
ковце. Оттука се спушта по споменатата железнич-
ка линија и оди по неа во правец исток — е. Бе-
љаковце, го сече стариот пат Куманово — Врање, 
Коњарска Река, патот Куманово — Крива Палан-
ка и доаѓа до пропустот на железничката линија на 
местото Багрем Бања и свртува во правец на севе-
роисток, оди по браздата на Багрем Бања и ја оби-
колува населбата Банево Трло. Потоа, свртува кон 
северозапад по северната страна на Багрем Бања 
и излегува на полскиот пат од Живкова карпа 
спрема патот за е. Младо Нагоричане, продолжува 
по полскиот пат во правец на север, го сече Бане-
во Трло — Рајкова куќа и продолжува по патот 
што доаѓа од Рајковата куќа „Дервишки дол". Ту-
ка границата свртува кон исток, оди по спомена-
тиот дол до патот за е. Тромеѓа во правец на Ку-
маново, до пресекот на железничката линија Ку-
маново — е. Бељаковце на станицата „Перо Чичо". 

4. Во Струмица: 
Границата почнува од на ј северната точка на 

поранешниот градежен реон, продолжува низ к. п. 
2660 на Градското пазариште и к. п. бр. 2716 на зе-
мјоделското стопанство „Струмичко Поле" и избива 
до главниот влез на Градската кланица, од каде 
прави прелом од 90° и оди по западната граница 
па Кланицата и излегува на старото корито на ре-
ката Крива Река, продолжува по нејзиниот тек до 
к. п. бр. 3760 и по северните граници на к. п. бр 
3759, 3668 и 3667. На к. п. бр. 3667 скршнува 90° и 
оди по западната страна на истата парцела каде 
ја сече к. п. бр. 2758 и доаѓа до патот Струмица — 
Ново Село, го минува него и продолжува меѓу пар-
ната пекара и оризовата фабрика, минува низ ис-
точната граница на к. п. бр. 3737 на Борисова Јо-
ванова Слободанка и доаѓа до границата на к. п. 
бр. 3738. Ја сече к. п. бр. 3735 на Топчев Мицев К и -
ро, продолжува опфаќа јќи ја к. п. бр. 3734, го се-
че источниот агол на к. п. бр. 3733 на Лазарева Бо-
жинова Цифа и по западната граница на к. п. бп 
3732, 3731, 3730, 3896, 3895 доаѓа до северната гра-
ница на к. п. бр. 3887 на Палазов Василев Панде 
Ја минува неа и скршнува 90°, па продолжува по 
источната, северната и западната граница на к. п 
бр. 3885 на Биджичкиев Атанасов Коло, продол-
жува по завршните граници на к. п. бр. 3881 на 
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Тошев Алексов Методи к. п. бр. 3378 на Терзиев 
Стојанов Иван, каде прави прелом од 90° и мину-
ва на јужната граница на истата парцела, па про-
должува по источната и јужната граница на к. п. 
бр. 3876 на Шилинова Јанкова Тинка. Оттука про-
должува покрај западната граница на к. п. бр. 3875 
на Пушева Алексова Параскева, каде што скрш-
нува 60° и оди кон исток покрај истата парцела, 
па скршнува 270° и продолжува покрај постојниот 
полски пат до к. и. 4103 на Ангелов Митев Ла-
мо, оди по нејзината западна и јужна граница, из-
бива на источниот агол на к. п. бр. 4114 на Наков 
Тимов Мито и оди по источната и јужната граница 
на таа парцела, го сече полскиот пат и минува по 
источната граница на к. п. бр. 4119 и к. п. бр. 4118 
на Богданова Васка и избива на патот Струмица 
— Градско — Балдозци. Тука скршнува 270°, про-
должува по истиот пат до северната граница на к. 
п. бр. 4069 на Југопетрол оди по северната граница 
на к. п. бр. 4070 каде скршнува 260° и покрај се-
вероисточните граници на к. п. бр. 4068 на Грнев 
Глигоров Пандо, к. п. бр. 4061 на Цунева Лазарова 
Гона, к. п. бр. 4060 на Киро Митев Наке и к. п. бр. 
4059, 4052, 4051 на Болницата за ТБЦ, каде скрш-
нува 100°. Оттука минува покрај северните грани-
ци на к. п. бр. 4051, 4033 општонароден имот, к п. 
бр. 4055 на Иванова Димитрова Лефтерка и изби-
ва на стариот пат Струмица — Удово каде скрш-
нува 280° и продолжува по истиот пат се до југо-
источниот агол на к. п. бр. 3826 на земјоделското 
стопанство „Струмичко Поле". Оттука продолжува 
по западната страна на истата парцела и запад-
ните граници на к. п. бр. 3825 на „Струмичко По-
ле", к. п. бр. 3816 на Делов Милош каде скршнува 
270° покрај северната граница на истата парцела 
и доаѓа до к. п. бр. 2346, каде минува по западната 
граница на к. п. бр. 2346, 2344, 2335, 2331, 2329, 2327, 
2326 и 1922 до цигански порој, кого го сече и про-
должува во јужната граница на к. п. бр. 2267 и 
2266 на Ристов Ристо, каде скршнува 250° и про-
должува до западната граница од истата парцела 
и минува меѓу границите на к. п. бр. 3662 и 2264 — 
општонароден имот, потоа избива до к. п. бр. 2258 
и продолжува по јужната и западната граница на 
истата парцела и опфаќа јќи ја к. п. бр. 3662 општо-
народен имот до пресекот со поројот „Крушевска 
Република", го сече него и продолжува по јужната 
граница на парцелата 2241 на Крстова Лопа, ми-
нува по западната граница на к. п. бр. 2240, 2239, 
2238, 2237 — општонароден имот и к. п. бр. 2235 на 
Минанова Ванга, прави прелом и продолжува по 
северната граница на овие парцели и к.п. бр. 2233 
на Пандев Ристо, к. п. бр. 2232 на Робовалиева Стој-
на, потоа продолжува по западните граници на к. 
п. бр. 2228, 2227, 2226, 2225, 2224, 2223 2222 — оп-
штонароден имот до патот кој води за Чамчифлик 
и до к. п. бр. 2199 на Арабаџиев Ристо, покрај јуж-
ната граница на к. п. бр. 2197 на Цунева Гона, по-
тоа продолжува по западните граници на к. п. бр. 
2196, 2195, 2194, 2193 до 2192 на Стојанова Ката, ка -
де доаѓа до патот „Пешачка стаза" и продолжува 
по него се до к. п. бр. 2184 на Кирков Костаке, па 
продолжува до к. п. бр. 2181, 2180 и 2179 — општо-
народен имот и к. п. бр. 2180 на Лиманов Ламо, па-
оди по западната граница на к. п. бр. 2174 на Пет-
ров Методи, на к. п. бр. 2173 на Орцева Ленка и на 
к. п. бр. 2171 на Домуланов Јосиф, прави прелом и 
минува по југоисточните граници на к. п. бр 2138, 
2137, 2136, 2135, 2134, 2133, 2132, 2131, 2130, 2129, 2128, 
2127, 2126, 2122 на Поп-Митев Тошо, па прави два 
прелома и продолжува покрај границите на к. п. 
бр. 2121 на Поп-Митев Тошо, к. п. бр. 2120 на Е ф -
ремов Илија и продолжува по јужната граница на 
к. п. бр. 2118, 2117 и 2116 на Божинова Гона, па по 
јужните граници на к. п. бр. 2115, 2114, 2113, 2112, 
2111, 2110, 2109, 2108, 2107 и 2101 на Домуланов Јо-
сиф и продолжува по источните граници на к. п. 
бр. 2099, 2215 на Василева Миропа, к. п. бр. 2214, 
2213, 2212 на Бациев Илија и југоисточната граница 
на к. п. бр. 2211 и јужната граница на к. п. бр. 
2210 на Бекарова Марија, каде скршнува 270° и 

продолжува по западната граница на истата пар-
цела, продолжува по западната граница на к. п. 
бр. 2208, 2093 и 2094 на Бакарев Костадин, по запад-
ната граница на к. п. бр. 2093 и јужните граници на 
к. п. бр. 2088, 2087 општонароден имот и западната 
граница на к. п. бр. 2086 на Дргарова Марија, по-
тоа го минува поројот „Коритниче" и доаѓа до к. 
п. бр. 2085 општонароден имот, каде скршнува 280° 
и продолжува по северозападните страни на к. п. 
бр. 2084, 2и83 на Поп Ѓорѓиева Катерина, к. п. бр. 
2082, 2081, 2080, 2079, на Мартинова Калопа, к. п. бр. 
2079, 2075, 2074 — општонароден имот, каде скрш-
нува и минува покрај крајните граници на к. п. бр. 
2061 на Тулев Ванчо, к. п. бр. 2060, 2059, 2058 — 
општонароден имот, к. п. бр. 2055, 2054 на Јорданова 
Фана, па скршнува 280°, минува на северната гра-
ница на истата парцела и продолжува по северо-
западните граници на к. п. бр. 2050, 2049 на Минев 
Ѓорѓи, к. п. бр. 2048 на Тимов Лазар к. п. бр. 2047 
на Минанов Мане, к. п. бр. 2042, 2041, 2038, 2036 на 
Апостолов Миле, продолжува до к. п. бр. 3332 на 
Нуров Илија, каде прави прелом од 60° и продол-
жува по јужната граница на к. п. бр. 2032, 2022 на 
Джанев Петар, па скршнува и продолжува по за-
падната страна на к. п. бр. 2022 и продолжува по 
западните граници на к. п. бр. 2020, 2119, на Хаџи-
корчова Ирина к. п. бр. 2012 и 2011, до постојната 
„Пешачка стаза" и продолжува по к. п. бр. 1008 
на Бучкова Лепа од каде скршнува 90° и продол-
жува по источната граница на к. п. бр. 1008, 1007 
на Бучкова Лепа, па скршнува 270° и продолжува 
по југоисточните граници на к. п. бр. 1006, 1004 на 
Урумов Митев Ристо к. п. бр. 1003, 974/2 — општо-
народен имот и оди по патот наречен Сулје, се до 
к. п. бр. 3344 на Цурев Димитар, од каде скршнува 
290° опфаќа јќи ја к. п. бр. 3346 — општонароден 
имот се до патот Струмица — Баница, потоа скрш-
нува 270°, продолжува по патот се до јужниот агол 
на касарнскиот двор, па по улицата „Никола Тесла" 
и „11 октомври", скршнува 90° и продолжува меѓу 
оградениот ѕид на касарната и новоизградените 
станбени згради и дел од воениот двор, потоа скр-
шнува 250° и се спојува со просекот на улиците 
„Моша Пијаде" и „Гуро Салај" до куќата на Маг-
лашев Васе, од каде продолжува по ул. „Гуро Са-
ла ј " до пресекот на оваа улица со улицата „11 ок-
томври" до куќата на Лазо Караколев, потоа про-
должува по стариот пат Струмица — Радовиш каде 
и завршува. 

5. Во Кочани: 
Од воденицата на Тодор Стојанов Дојчинов, 

Андон Киров и Димитар Ставрев, која се наоѓа на 
десниот брег на Кочанска река, поаѓа на запад, оп-
ф а ќ а ј ќ и го дворното место на Борис Митевски и 
скршнува кон југ, опфаќа јќи ги дворните места 
на Сандо Јованов и Лазар Наумов и оди по изо-
хипсата 385 се до куќата на Анче Василев, опфа-
ќа јќи го неговото дворно место и дворните места 
на Ветанов Димитар, Андов Петар, Крстев Јанко. 
Јанков Ацо, Нисиќ Коце, Заков Љубе, Алексов Бла -
же, Мијалков Ангел, Захов Стојан, Поп-Михајлов 
Моне, Мраков Стојчев Глигор, Стојанов' Филе, Сто-
јанов Киро, Ванчо Баток и Паунов Киро. 

Од дворното место на Паунов Киро скршнува 
на запад, опфаќа јќи го дворното место на Доне Ата-
насов и по изохипсата 390 слегува во Маџиреки Дол, 
го сече него и скршнува на запад по десната стра-
на на патот за село Бели до дворното место на Бла -
жев Живко. Оттука скршнува на југоисток и оди 
во права линија се до пресекот на скратениот пат 
за село Бели и патот преку Лукубија до црквата 
„Свети ѓорѓи". Оттука, по десната страна на патот, 
преку Луку би ја поминува под резервоарот за вода 
на ДНЗ и оди се до дворното место на Мој сеев Бла -
гој, кое го опфаќа и скршнува кон запад опфаќа ј -
ќи ги дворните места на Банов Мијалче, Колев Пе-
тар, Поп Јован и Манов Петар. 

Покрај оградата на дворното место на Манов 
Петар скршнува кон југ и излегува на патот Ко-
чани — село Бели. Оттука скршнува на североза-
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пад, оди по десната страна на патот, го сече Белски 
Дол к а ј местото наречено „Трештена скала" и про-
должува по него и доаѓа до пресекот со главниот 
пат Кочани — Село Бели — Осогово, па скршнува 
на запад и по десната страна на патот за „Драче-
виќ" доаѓа до пресекот на овој пат со патот село 
Бели — Кочанско Поле, го сече овој пат и про-
должува по патот за „Драчевиќ" се до оскинската 
точка бр. 16 која се наоѓа во лозјето на Мијалче 
Кукуш. 

Од оскинската точка бр. 16 скршнува кон југ 
и во права линија оди до оскинската точка бр. 17, 
што се наоѓа во нивата на Претпријатието за обра-
ботка на тутун, од каде продолжува по ист пра-
вец, го сече десниот магистрален канал, минува на 
неговата лева страна до оскинската точка бр. 19, 
која се наоѓа на меѓата меѓу нивата на Гоше Бе-
ланецот и десниот магистрален канал продолжува 
во ист правец до оскинската точка бр. 20, која се 
наоѓа на јужната страна од нивата на Претприја-
тието за обработка на тутун, па продолжува во ист 
правец до оскинската точка бр. 21, која се наоѓа 
во општонародниот имот „Паша" во близина на 
трлото на Земјоделскиот комбинат „Искра". 

Од оскинската точка бр. 21 скршнува на исток 
и оди во права линија се до високонапонскиот же-
лезен столб бр. 88 од 110 КВ, па продолжува во ист 
правец, паралелно со далекуводот, до државниот 
пат Штип — Кочани, каде го сече патот и скршну-
ва кон север, одејќи по патот се до местото каде 
се одвојува патот за село Бели. Оттука скршнува 
кон исток во права линија се до пресекот со Ко-
чанска Река, потоа скршнува кон север и оди по 
реката се до парцелата на Лена Борисова Стефа-
нова, каде се скршнува во источен правец опфа-
ќа јќи ја парцелата на Лена Борисова Стефанова 
и парцелите на Ило Ј. Минов, Миле Ефтимов Ма-
н а с о в , Стефан Тодосиев и Борис Ј. Ѓорѓиев. Од 
парцелата на Борис Ѓорѓиев излегува на патот за 
село Грдовци, скршнува кон југ и по патот оди се 
до неговиот пресек со јужната граница на парце-
лата на Гора Илиева и излегува на новоизграде-
ниот напоителен канал, од каде продолжува на југ, 
а потоа на исток, обиколувајќи ја месноста „Гори-
ца", па кон север се до каналот до воениот сењак, 
од каде во источен правец по преминот на сења-
кот излегува на патот од месноста „Слатина". 

Оттука скршнува кон север по патот се до пре-
секот на патот со напоителниот канал, од каде во 
источен правец оди по каналот се до пресекот на 
каналот со патот Кочани — Село Прибачево, потоа 
скршнува на југоисток по патот, а потоа на исток 
на Оризарски пат, се до долот наречен „Шатро-
вички Дол", од каде скршнува на север и до долот 
се до железничкиот насип, па скршнува на исток, 
оди по јужниот дел на подножјето на насипот и 
излегува на патот Оризари — месност „Раец". По 
овој пат право оди на југ, а потоа на југозапад до 
пресекот со Прибачевски пат, оттука на исток оди 
по патот, а потоа на север и запад по меѓата што 
ги одвојува оризните од крските ниви и излегува 
на оризарски пат, по кој оди до железничкиот на-
сип, го сече насипот и продолжува по оризарски 
пат во североисточен правец, го следи патот село 
Оризари — „Раец" се до југоисточниот агол од ог-
радата на фабриката за целулоза и хартија во Ко-
чани, оди по патот покрај оградата на Фабриката 
се до стариот пат Кочани — Виница. Од овој пат 
скршнува на запад, покрај северната ограда на ф а -
бриката, оди паралелно со оградата и државниот 
пат Кочани — Делчево, се до спроти скратениот 
пат за село Оризари. Тука го сече државниот пат 
и оди во североисточен правец од десната страна 
на патот за село Оризари се до северната граница 
на лозјето на Земјоделскиот комбинат „Искра" од 
Кочани. Оттука скршнува на северозапад, го сече 
патот и продолжува покрај северната граница на 
лозјето, го сече десниот магистрален канал, оди по 
општонародно земјиште и излегува на селото што 
се наоѓа источно од Усова чешма, точно на крстопа-
тот Кочани — е. Оризари — е. Вранинци, потоа скр-

шнува на север, оди по десната страна на патот за 
село Вранинци се до северниот кра ј на нивата на 
Стојанов Ное, од каде скршнува кон запад, оди по 
северната граница на нивата на Стојанов Ное до 
пресекот со патот Усова Чешма, Вранинци, го сече 
него и ја опфаќа к. п. бр. 236 од каде скршнува на 
југ и покрај границите на к. п, бр. 136, 137, 138 оди 
до к. п. бр. 143, ја опфаќа Усова Чешма и продол-
жува кон југоисток, запад и север, почнувајќи од 
к. п. бр. 144 заклучно на север до к. п. бр. 163, ја 
обиколува к. п. бр. 163, ја сече предвидената улица 
по планот и долот и скршнува на југ, оди по долот 
на к. п. бр. 13, скршнува на запад и ги опфаќа к. п. 
бр. 13, 12, 11, 15, 14 и 6, се до пресекот со десниот 
магистрален канал. Потоа скршнува на југозапад, 
па на северозапад се до десната страна на десниот 
магистрален канал до аквадуктот преку Шатрович-
ки Дол, ја напушта трасата на каналот, оди по дес-
ната страна на Шатровички Дол во северен правец 
се до јужната граница на Колериските гробишта, а 
оттука скршнува на запад, го сече долот, минува 
покрај северната граница на дворното место на Апо-
столов Митков Милан, во должина околу 20 м., па 
скршнува на југ, го опфаќа дворното место на Ми-
лан, оди покрај дворните места на Спаско и Ста-
менов Стојчо и скршнува на запад и во права ли-
нија оди се до дворното место на Стојан Тодоров 
(кај бившото стрелиште) па кон север го опфаќа 
дворното место на Стојан Тодоров, Јусеин Јусеинов, 
Драги Минев, Богдан Стојменов, Данаил Бучков и 
Милан Митев и излегува на патот Кочани — село 
Полаки. Потоа во ист правец продолжува од десна-
та страна на патот опфаќа јќи ги дворните места 
на Ферида Шукри и Нијази Исмаи лов, од каде се 
одвојува од патот за село Полаки, го сече патот и 
скршнува на север над дворните места на Ибра-
им Рамаданов, Мустафа Бајрам, Мемед Абдулов 
Исмаил и излегува на скратениот пат за село По-
лаки. Потоа скршнува на североисток по десната 
страна на патот за Полаки до куќата на Митко од 
село Гратче, ја опфаќа неа, скршнува на североис-
ток и оди над куќата на Иванов Гоше и излегува 
над бунарот на Тасев Благоја. Од бунарот скрш-
нува на запад, опфаќа јќи ги местата на Крум 
Стоилов и Стојче Мирозов, од каде во северен пра-
вец ги опфаќа дворните места на Стојан Димитров 
СОКОЛОВ, Симеон Стоилов, Јован Лазаров, Спаско 
Павлов, Раде Павлов, Спаско Филипов, Марко Спа-
сов, Славе Димитров Геров и испаѓа на Коначки 
пат за село Полаки. Од Коначки пат скршнува на 
запад се до куќата на Нојко Шијаков, го опфаќа 
неговото дворно место и скршнува на север по ис-
точната страна на патот Кочани — Брана Гратче, 
се до спроти воденицата на Тодор Стојанов Дојчи-
нов, Андон Киров и Димитар Ставрев, оттука на 
запад го сече патот и Кочанска Река, и излегува к а ј 
воденицата. односно до почетната точка на гра-
ницата. 

6. Во Кавадарци: 
Почнува од крстопатот к а ј зградата на „Парти-

зан" и памучната станица, оди на исток по патот 
за село Дисан до источната страна на куќата на 
Киро Стојанов, оттука скршнува на југ и минува 
покрај источните граници од парцелите на Киро 
Стојанов и Герасим Ташев, па скршнува на југо-
запад по јужните граници на парцелите на Гоце Та-
шев, Ангел Митрев, Перо Минов и Иљо Бошков 
оди до долот. Од долот продолжува на југозапад 
по патчето зад споменикот на „Димче Мирчев и К и -
ро Крстев" и излегува на ваташкиот пат до источ-
ната меѓа на лозјето на Сотир Иванов, од каде свр-
тува на југ по патот за село Ваташа, го сече долот 
„Калница" и продолжува по истиот пат до Ами-
де јчина чешма, па продолжува на југ по источните 
меѓи на парцелите: Ангел Демков, Павлина Гугло-
ва, Герасим Гугев, Ристо Нанев, Крсте Миндев, Дим-
че Чемерски, Пано Паракеов, Ристо Јанков, Васил 
Столев, Ристе Темелков, Ристо Давков, Ристо Ани-
ев, Павлина Јованова, Димо Кеков, Тоше Илиев, 
Ефто Плачков, Биса Георгиева, Иљо Видиковски, 
Ефто Плачков, Дафо Кипов, Лазо Кадров, Гана 
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Маглова, Ристо Магдин, Димо Мелов, Б л а ж е Че-
коров, Перо Карадаков, Пано Карадаков, Горче 
Аризанков, и Пано Чонков од Ваташа, па скршнува 
наназад и ја сече реката „Луда Мара" на мостот, 
потоа скршнува по левата страна на реката, оди 
на југ до воденицата на Димо Петров од Ваташа, 
скршнува на запад по јужните граници на парце-
лите на Лазо Митрев, Трајко Јованчев, а оттука 
скршнува на север по западните граници на пар-
целите на Миле Ружин, Горо Николов, Милка Тра ј -
о в а , Цветан Јованов, Тодор Захарчев, Трајче Ми-
нов, Димо Чурчиев, Динчо Жабата, Герасим Арсов, 
го сече долот кој минува преку Ваташа и продол-
жува во истиот правец и минува по западните гра-
ници на парцелите на Божин Николов, Пано К а -
сапинов, Фидо Радец, Марко Колев, Пано Чуков, 
Ладо Поп-Горгиев — старата школа, Марика Боја-
џиева, Киро Грков, Вано Мукаетов, Иљо Шурков, 
Методи Арсов, Павле Бадев, Дончо Поп Андов, Јо-
ван Трајков, Б л а ж о Талев, Ристо Кочев, Ангел 
Митков, Дончо Попандов, Лазо Начов, Ристо Нацев. 
Тодор Патаков, Данчо Поп-Андов, Димо Матаков и 
излегува на Желков дол до каналот за наводну-
вање. Оттука продолжува на север по каналот за 
наводнување се до патот Кавадарци—Прилеп, потоа 
скр. на запад на патот до југозападниот агол на ог-
радата на ЗХ „Тиквеш" западната ограда на прет-
пријатието „Тиквешанка" трговското претпријатие 
„Огрев", западната ограда на шталите на 3 3 „Грозд'1 

и претпријатието „Алшар", скршнува на исток и из-
легува на патот за Шумско-индустрискиот комби-
нат „Страшо Пинџур". Оттука скршнува на југ, па 
потоа опфаќа јќи го Комбинатот до шумскиот појас 
и оттука скршнува на исток и оди по шумскиот по-
јас и излегува на новоизградениот пат за село Ро-
соман. Оттука продолжува на исток по патот кон 
Кавадарци до ул. „Илинденска", па скршнува на 
север по стариот пат за село Манастирец во должи-
на од 200 метри, па скршнува кон исток, ја сече 
парцелата на Институтот за маслодајни култури и 
излегува на источната граница точно на меѓата от-
ка ј нивата на Тасо Дубров, оди по јужната меѓа и 
излегува на полскиот пат и продолжува кон исток, 
го сече танкото патче и излегува на реката „Луда 
Мара". Оттука скршнува на север по текот на ре-
ката до полскиот пат, кој оди од село Глишиќ на 
„Лубаш", скршнува по него кон селото Гл и т и ќ , го 
сече патот Кавадарци — Неготино, го заобиколува 
црквениот двор, оди по меѓата по нивата од источ-
ната страна на Јошо Душков, Стојан Иванов, го 
заобиколува дворното место на Видан Исаков, из-
легува на патот, опфаќа јќи ги дворните места на 
Сотир Талев, Вано Исаков, Киро Цеков, Митре 
Ристов, Киро Цеков, Иљо Цеков, Цанко Андов, 
Блажо Андов, Димо Арсов, ја опфаќа нивата на 
Иљо Арсов, оди по источната страна на нивата на 
Ристо Арсов, скршнува на јужната страна на иста-
та нива и излегува на патот што оди од Глишиќ — 
Магазин, скршнува на исток по истиот пат во дол-
жина од 75 м., пак скршнува на југ по источната 
страна на нивата на Герасим Кујунџиев (ја заоби-
колува), оди од источната страна на лозјето на Ко-
ле Костев, Тошо Ставров, Методи Данов, Боро Ди-
мов на Марика Стојкова, Алтана Николова, Гиго 
Оровечки, Трајче Тодоров, Тодор Гогов, Димо Ил-
фијадов, Вано Илфијадов, оди по источната страна 
на нивата на Димо Илов, скршнува по северната 
страна на лозјето на Драга Бадева, оттука скрш-
нува на југ по источната страна на лозјето на Начо 
Бадев, пак скршнува на запад по јужната страна 
на истите лозја, минува од источната страна на ло-
зјето на Никола Кошански, скршнува по северна-
та страна на нивата на Ташка Попова, оттука оди 
по патчето, а потоа, продолжува по источната стра-
на на нивата на Ташка Попова, скршнува кон исток 
по источната страна на нивата на Ташка Попова, 
продолжува по чистата страна на лозјето на Ташка 
Попова, оди по источната страна на „Колонијата", 
нивата на Вано Шешковски, лоз јата на Драга Ми-
дева, Тодор Димов, Јордан Горчев, Јован Атанасов, 
излегува на патчето, го сече, ја заобиколува лозо-
вата економија од источната страна сопственост на 

Ристо Бетков, го сече патчето од „Домовмца". От-
тука оди на југ по источните меѓи на „ШС", Сијка 
Д. Георгиева, Лазо Георгиев, Коцо Галев, Радо Мај-
сторчев, Тодор Срнаудов, Џоре Митрев, Цандо Пет-
ков, Миле Консулов, Димо Димовски, Памучна ста-
ница и излегува на патот Кавадарци — Дисан, до 
куќата на Киро Стојанов. 

7. Во Неготино: 
Почнува од тримеѓието кое го сочинуваат: па-

тот Неготино — Железничка станица Неготин — 
Вардар, северната меѓа на нивата на Ристо Поп 
Михајлов и оди по патчето кое води од гробиштата 
кон Чучуров рид. 

Потоа скршнува во правец на југозапад и оди 
по патчето во правец на Чучуров рид, минува по-
кра ј нивата на Иљо Бунаров, Сова Лазова, Тефов 
и Ристо Панов, го сече патот Неготино, скршнува 
до племњата на Олга Христова, продолжува во пра-
вец на југозапад, го сече патот Неготино — Дубро-
во, излегува на нивата на Димко Аџи Илов и оди 
по меѓата се до тримеѓието на нивата на Димко 
Аџи Илов пат и Ристо Апостолов. 

Потоа скршнува кон запад и оди по меѓата на 
нивата на Ристо Апостолов и Димко Аџи Илов, 
продолжува до лозјето на Пано и Боро Станој еви, 
го заобиколува него се до патот што води од Не-
готино за Дуброво, од каде оди по патот и продол-
жува по поранешниот градежен реон и оди се до 
патот Дисанско маало — Дуброво, па продолжува 
на југ покрај племњата на Наќо Витанов и ло-
зјето на Лазо Генчев, оди до крајот на лозјето, 
скршнува на запад и оди по меѓата на нивата на 
Ката Атанасова се до реката, ја сече реката и оди 
по меѓата на нивата на Ристо Делов, го сече пол-
скиот пат, го заобиколува лозјето на Киро Пецев', 
скршнува на север и продолжува по меѓата на ни-
вата на Славе Марков и Методи Гарванов, скрш-
нува на север, го заобиколува лозјето на Васил 
Илов, излегува на нивата на Ристо Кулаков, про-
должува по меѓата на нивата на Тоде Цеков се до 
патот Неготино Тим јаниќ. Го сече патот и оди по 
меѓата на нивите на Спасе Јанев и Ристо Ташев, 
скршнува на запад и продолжува по меѓите на ни-
вите на Цандо Ставров, Ѓорѓи Шанев и Киро Димов, 
се до крајот на нивата на Ристо Мишков. 

Оттука скршнува во правец на север и од;и по 
меѓата на нивата на Ристо Јованов се до лозјето 
што се наоѓа над игралиштето, скршнува на запад 
и продолжува по меѓите на лозјето на Игно Лазов, 
нивите на Васка Антова, Димо Китев и Димитар 
Тодоров се до полскиот пат, од каде скршнува на 
север и оди по полскиот пат по патот Неготино — 
Кавадарци. Потоа, оди во правец на север по ме-
ѓата на лозјето на Атанас Поплав до горниот кра ј на 
нивата на Ордан Темелков, потоа скршнува во пра-
вец на североисток по меѓата на нивата на Ордан-
че Темелков и нивата на Б л а ж о Мицов до триго-
нометриската точка 454, односно до меѓата на ни-
вата на Лазар Дафов. Оттука скршнува на север 
се до патот Кавадарци — Парна пекара се до југо-
западната меѓа на нивата на Вандо Коцев и про-
должува по поранешниот градежен реон. 

8. Во Делчево: 
Од изворот на потокот „Грозданец" минува пре-

ку реката Брегалница во правец на северните стра-
ни на нивите на Спиро Димитров, Славе и Ацо Ко-
теви, Начо Атанасов, Стојан и Ампо Ристови, Бог-
дан Велинов, ја опфаќа нивата на Дончо Ангелов 
и излегува на патот е. Каменица — Делчево, па 
скршнува по патот кон Делчево, оди по патот се 
до потокот „Шакина — ливада", го менува праве-
цот североисточно нагоре ЗОО метри по потокот, од 
каде продолжува источно преку имотот на земјо-
делското стопанство „Сандански" Делчево во пра-
вец на чуварската куќа во месноста „Милково бр-
до". Од чуварската куќа минува преку патот за Цр-
на Скала, продолжува преку имотот на земјодел-
ското стопанство „Сандански" — Делчево и изле-
гува на патот за е. Габрово, оди покрај источната 
страна на нивата сопственост на Стојмир Трајанов, 
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опфаќа јќи ја нивата на Станоја Манов, излегува 
на реката Габровчица. Оттука границата продол-
жува паралелно со патот за е. Збегор во појас од 
200 метра се до вториот мост над зградата на Прет-
пријатието за обработка на тутун, од каде скршнува 
западно преку нивата во општествена сопственост, 
минува покрај јужната страна на нивата на Спиро 
Ѓорѓиев во правец на полската зграда сопственост 
на Павле Андонов, го минува патот за е. Град, оди 
покрај зградата на Шумскиот расадник и по пе-
шачката патека во расадникот во правец на реката 
Брегалница, од каде оди по границата на пора-
нешниот градежен реон од левата страна на реката 
Брегалница. 

9. Во Мургашево: 
Од запад ги опфаќа к. п. бр. 843, 844, 837, 831, 

823, 822 една половина од источната страна на к. п. 
бр. 820, потоа к. п. бр. 702/2, 701, 700, 698, и 36/2. Од 
северната страна ги опфаќа к. п. бр. 36/1, 34/2 и 33/2, 
29, 30, 31 и 682. Од исток по државниот пат Битола 
— Кичево. Од југ ги опфаќа к. п. бр. 873, 869, 868, 
844 и 843. 

Член 2 
Одредбите на овој закон не се однесуваат на она 

градежно земјиште кое станало општествена соп-
ственост по Законот за национализација на наем-
ните згради и на градежното земјиште до 7 април 
1965 година. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

217. 
Врз основа на член 144 од Деловникот на Соб-

ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
Собранието на СРМ на седницата на Организацио-
но-политичкиот собор одржана на 10 јули 1968 го-
дина и на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 11 јули 1968 година, ја донесоа следната 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ И СОСТАВ НА ЗАЕДНИЧКА 
КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР И ОР-
ГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР ЗА АНА-
ЛИЗИРАЊЕ СОСТОЈБАТА, ОРГАНИЗАЦИЈАТА И 

ПРОБЛЕМИТЕ ВО ПРАВОСУДНИТЕ ОРГАНИ 

I. Се образува Заедничка комисија на Репуб-
личкиот собор и Организационо-политичкиот собор 
за анализирање состојбата, организацијата и проб-
лемите во правосудството. 

П. Комисијата има за задача, врз основа на ма-
теријалот „Актуелни 'проблеми во правосудството 
со посебен осврт на експедитивноста на судовите", 
претресот воден по него и натамошното испитување, 
да предложи мерки и решенија за подобрување со-
стојбата во правосудството. 

Ш. Во Комисијата се избираат: 
а) за претседател Јовков ски Јовко 
б) за членови: 
1. Арсов Ангел, — член на Извршниот совет; 
2. Андоновски Перо, — пратеник во Организа-

ционо-^политичкиот собор; 
3. Георгиева Славка, — член на Извршниот со-

вет; 
4. Гиновски Иван, — републички секретар за 

внатрешни работи; 
5. Мисајлоески Васко, — советник во Собрани-

ето на СРМ; 
6. Мифтари Осман, — претседател на Врховниот 

суд на Македонија; 
7. Османи Џемаил, — пратеник во Организа-

ционо-политичкиот собор; 
8. Славевски Радослав, — советник во Органи-

зационо-политичкиот собор; 
9. Таипи Таип, — републички секретар за пра-

восудство ; 

10. Шурбановски Душан, — пратеник во Репуб-
личкиот собор. 

IV. Оваа одлука стапува во сила со нејзиното 
донесување. 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Број 64 

12 јули 1968 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Мито Хаџи Василев, е. р. 

218. 
Врз основа е а член 46 од Законот за заштита 

на спомениците на културата („Службен весник на 
СРМ" број 16/65), Собранието на СР Македонија, нз 
седницата на Републичкиот собор одржана на 22 ап-
рил 1968 година и на седницата на Проев етно-кул-
турниот собор одржана на 8 и 9 јули 1968 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ 

НА КУЛТУРАТА ВО СКОПЈЕ 
I 

Се потврдува Статутот на Републичкиот завод 
за заштита на спомениците на културата во Скопје 
што го донесе Советот на Републичкиот завод за 
заштита на спомениците на културата на седницата 
одржана на 10 јануари 1968 година. 

П 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Бро ј 65 

10 јули 1968 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Мито Хаџи Васи лев, е. р. 

219. 
Просветно-културниот собор на Собранието на 

Социјалистичка Република Македонија, на својата 
седница одржана на 28 март 1968 година го прет-
ресе материјалот „Македонскиот литературен јазик 
и литературата во училиштата од I и П степен" 
што го подготви Републичкиот завод за унапреду-
вање на школство™, и, врз основа на член 140 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија 
и член 156 од Деловникот на Собранието на СРМ, 
на седницата одржана на 8 и 9 јули 1968 година, 
ја донесе следната 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НАСТАВАТА ПО МАКЕ-
ДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА ВО ОСНОВНИ-

ТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА 

Наставата по македонски јазик и литература 
носи белег на постојана актуелност поради нејзи-
ното значење за духовниот развиток на нашиот чо-
век и придонесот во општите настојувања литерату-
рниот јазик да стане изразно средство на сите наши 
луѓе. При се што е најмлад од сите словенски ја-
зици, македонскиот литературен јазик забележи 
бројни постигања во својот дваесетте дишен слободен 
развиток. Во афирмирањето на македонскиот лите-
ратурен јазик посебно место има училиштето и во 
него наставата по македонски јазик и литература. 
Бројни генерации млади луѓе носат со себе од учи-
лиштето солидно познавање на литературниот јазик 
и, вклучувајќи се во целокупниот наш општествено-
политички, стопански, просветно-научен и културен 
развиток, значително придонесуваат за јакнењето на 
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нашата материјална и духовна култура, во што и 
литературниот македонски јазик ја доживува сво-
јата се поголема афирмација. 

Во остварувањето на своите цели и задачи на-
ставата по македонски јазик и литература ги ко-
ристи постојните општи услови, меѓутоа, на една 
современа настава по јазик и литература што треба 
да овозможи полна писменост, која претпоставува во 
себе една вредност на естетски и етички норми, и 
се нужни и посебни услови (кабинети со богати 
белетристични библиотеки, технички аудиовизуелни 
средства, високостручен и педагошки методски под-
готвен кадар и др.). 

Иако застапеноста на наставата по македонски 
јазик и литература во наставните планови на у ч и . 
лиштата по бројот на часовите задоволува, а настав-
ни програми постојат за сите видови училишта и 
за нивното усовршување и актуелизирање се води 
постојана грижа, потребна е натамошна разработка 
на одделни подрачја во наставната програма за ос-
новните училишта, како и донесување на нови ос-
нови на наставните планови и програми за средните 
училишта. 

Се уште има висок процент на неквалификуван 
наставнички кадар во предметната настава по маке-
донски јазик и литература што е сериозна пречка 
за квалитетно стручно и методско изведување на 
наставата. 

За сите одделенија на основните училишта има 
читанки и граматики чиј квалитет, идејно-содржин-
еки и јазичен, постојано се подобрува, па може да 
се констатира дека прашањето за учебници за ОВОЈ 
вид училишта се решава на задоволителен начин. 
Поинаква е положбата во средните училишта. За 
нив постојат домашни и адаптирани учебници само 
за литературниот дел, додека во однос на јазичниот 
дел ни по дваесет години наставна практика уште 
не е составен учебник по граматика за средните 
училишта, поради што во најголемиот број случат; 
граматичката настава не е застапена како што тре-
ба. Освен тоа, уште не е составен ни целосен до-
машен учебник по теорија на литературата што 
значително ја оптоварува наставата со недослед-
ности и неизедначености. 

Иако во досегашниот период се вложени големи 
средства, положбата на училишните библиотеки во 
најголем број училишта не задоволува. Освен тоа, 
и постојниот книжен фонд, главно, му е сообразен 
со барањата на наставните програми. Најтешка е 
положбата со застапеноста на книгата на македон-
ски јазик, особено во средните училишта. 

И покрај несомнените постигања во говорот на 
учениците, во училишната администрација, натпи-
сите, наставните средства, паролите и ел. се при-
сутни чести отстапувања од законитостите на ма-
кедонскиот литературен јазик. Најчесто тој им е 
препуштен само на наставниците по тој предмет, а 
не е грижа на целиот наставнички кадар за соз-
давање на таков амбиент, во кој к а ј учениците ќе 
може да се формира навика за литературен писмен 
и устен говор. 

Тргнувајќи од овие констатации и имајќи ја 
предвид важноста од збогатувањето на писменоста и 
Културата на нашиот човек, Просветно-културниот 
собор на Собранието на СРМ укажува дека е по-
требно да се вложуваат натамошни напори од стра-
на на сите фактори во решавањето проблемите на 
наставата, па во таа смисла. 

П Р Е П О Р А Ч У В А 

1. За успешно остварување на целите и задачите 
на наставата по македонски јазик и литература во 
основните и средните училишта потребно е општин-
ските собранија, заедниците на образованието и учи-
лиштата како непосредни носители на образованието 
и воспитувањето да вложат натамошни напори за 
обезбедување на потребните материјални услови за 
непречено изведување на наставата по македонски 
јазик и литература. 

2. Републичкиот завод за унапредување на 
школството, во соработка со катедрите по македон-
ски јазик и литература на Филозофскиот факултет 
и педагошките академии, Институтот за македонски 
јазик и Сојузот на друштвата за македонски јазик 
потребно е да (продолжи со усовршувањето и осов-
ременувањето на наставните програми за сите ви-
дови училишта. 

3. Да се продолжи со напорите за подобрување 
квалификационата структура на наставничкиот ка-
дар, како една од основните претпоставки за ква-
литетно стручно-методско изведување на наставата. 
Во таа смисла е потребно да се спречи натамошниот 
прилив на неквалификуван кадар во училиштата, а 
на постојниот неквалификуван кадар да му се 
овозможи дооквалификација . 

4. За перманентно стручно-методско усовршува-
ње на наставничкиот кадар Секретаријатот за об-
разование, наука и култура, Републичкиот завод за 
унапредување на школството, катедрите по јазик 
и литература на Филозофскиот факултет и педа-
гошките академии, Институтот за македонски јазик 
и Сојузот на друштвата за македонски јазик треба 
заеднички да изработат систем што ќе овозможи 
усовршување и освежување на постојниот настав-
нички кадар по македонски јазик. 

5. Републичкиот секретаријат за образование, 
наука и култура и издавачките институции, во со-
работка со Институтот за македонски јазик и ка-
те дрите по македонски јазик и литература на Фи-
лозофскиот факултет, треба да вложат посебни на-
пори за изготвување учебници по граматика и тео-
рија на литературата за средните училишта. 

6. Училиштата од средствата со кои распола-
гаат треба да издвојуваат постојани наменски сред-
ства за збогатување на книжниот фонд на македон-
ски јазик. 

7. Во печатот, а особено во радиото, телевизи-
јата и филмот, поголемо место треба да најде од-
гледувањето на македонскиот литературен јазик. За 
оваа цел е потребно да се објавуваат и емитуваат 
погодни написи, разговори и рецензии за нашето ли-
тературно творештво и нашиот јазик и правопис. 

8. Македонскиот литературен јазик, како на-
ставен јазик во училиштата со македонски наставен 
јазик во СРМ, претставува обврска за сите настав-
ници, а не само за наставниците по овој предмет 
Училишните колективи треба со својот говор, со 
администрацијата и педагошката документација, со 
украсите, паролите и др. да создаваат амбиент во 
кој учениците со успех ќе можат да формираат 
навики за литературен, устен и писмен говор ка -
ко во училиштето така и во јавниот живот. 

Републичкиот секретаријат за образование, на-
ука и култура, во системот на перманентното усо-
вршување на наставници треба да настојува на пред 
метот македонски јазик да му се даде посебно мес-
то. При примената пак, на мерилата и критериу-
мите за вреднување работата на наставниците да се 
настојува како важен елемент да се зема предвид 
и степенот на познавањето и односот кон македон-
скиот литературен јазик. 

9. Заедниците на образованието треба посебно 
да ги стимулираат надарените ученици, наклонети 
кон литературното творење за да се определуваат 
за литерарни и лингвистички студии. 

10. Со материјалот „Македонски јазик и лите-
ратура во училиштата од I и П степен" на соод-
ветен начин да бидат запознаени сите училишни 
колективи и заинтересирани установи и институции 
за разгледување и преземање соодветни мерки. 

Бр. 95 
10 јули 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Просветно-културниот собор, 
Драги Тозија, е. р. 
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220. 
Просветно-културниот собор на Собранието на 

СРМ, на својата седница одржана на 28 март 1968 
година, го претресе материјалот — Историјата на 
македонскиот народ во училиштата од I и П сте-
пен во СР Македонија, што го изготви Републич-
киот завод за унапредување на школството и врз 
основа на член 140 од Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија и член 156 од Деловникот 
на Собранието на СРМ, на седницата о д р ж а н а на 
8 и 9 јули 1968 година, ја донесе следната 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ПО ИСТО-

РИЈА ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ 
УЧИЛИШТА 

Од ослободувањето до денеска во изведувањето 
на наставата по историја се постигнати знача јни ре -
зултати. 

Застапеноста на историјата на македонскиот на_ 
род во наставните планови и програми за основ-
ните и средните училишта задоволува, и м а ј ќ и ги 
предвид досегашните достигања на нашата исто-
риска наука. Меѓутоа, историјата, а посебно исто-
ријата на македонскиот народ, не е достатно заста-
пена во повеќето стручни училишта, а во некои од 
нив предметот историја воопшто не се учи. 

Во однос на учебниците по историја се конста-
тира дека основните училишта располагаат со учеб-
ници од наши автори, составени врз основа на на-
ставните планови и програми пропишани за нашите 
училишта, додека во гимназиите од општествено-
јазична насока се употребуваат преведени учебни-
ци по историја кои во вид на анекс ја содржат и 
историјата на македонскиот народ, ко ја се уште е 
недостатно застапена. Од друга страна, прашањето 
за учебници по историја за гимназиите од природ-
но-математичка насока, стручните училишта и учи-
лиштата со албански и турски наставен ј а зик што 
треба да бидат изработени според нашата наставна 
програма, до денес се уште не е решено. 

Развитокот на историската наука к а ј нас, а и 
потребата, у к а ж у в а а т на неопходноста да се извр-
шат соодветни измени и дополнувања во настав-
ните планови и програми по историја за основните 
училишта, а за средните училишта да се донесат 
нови основи на наставни планови и програми што 
ќе овозможи поадекватни) застапување н а истори-
јата на македонскиот народ и народностите. 

Наставничкиот кадар што ја изведува наставата 
по историја не ги задоволува потребите. Во основ-
ните и стручните училишта се уште работат не-
к в а л и ф и к у в а н и кадри што ја изведуваат наставата 
по историја. Тоа, пред се, се однесува на некои 
основни училишта во селата и на училиштата со 
албански и турски наставен јазик. 

И покра ј напорите за у к а ж у в а њ е стручно-ме-
тодска помош на младите и на нестручните настав-
ници, таа не беше Перманентна и планска и не се 
преземаа посериозни мерки за о к в а л и ф и к у в а њ е ^ 
на неквалификуваните наставници. 

Со оглед на досегашните достигања во изведу-
вањето на наставата по историја и важноста на оваа 
настава за изградување личноста ,на учениците, Про-
светно-културниот собср на Собранието на СРМ у к а -
жува дека се потребни натамошни напори во ре-
шавањето проблемите на наставата по историја во 
основните и средните училишта и во таа смисла 

П Р Е П О Р А Ч У В А 

1. Во наставните планови и програми по исто-
рија за основните училишта и гимназиите да се 
извршат соодветни измени и дополнувања и на 
историјата на македонскиот народ и народностите 
да и се даде адекватно место. 

2. За стручните училишта во СР Македонија 
треба да се изготват наставни планови и програми 
по историја во кои да биде застапена историјата 
на македонскиот народ. 

3. П о изготвувањето на коригираните наставни 
планови и програми потребно е да се преземаат мер-
ки за издавање на соодветни учебници по историја, 
со нужното застапување на историјата на македон-
скиот народ и историјата на народностите. 

4. Во непосредна врска со решавањето на пра-
шањето за учебниците потребно е да се издаваат 
и прирачници за историјата на македонскиот народ, 
посебно за поновата историја. Исто така, потребно 
е да се овозможи издавањето на повеќе трудови од 
историјата на македонскиот народ, што би помог-
нало за поуспешно и потемелно расветлување на 
определени периоди од нашето минато. 

5. З а осовременување и а к т у е л и з и р а * ^ на н а -
ставата по историја н у ж н о е да се издаваат исто-
риски карти, скици и слики од нашето поблиско и 
подалечно револуционерно минато. 

6. Во напорите за осовременување на наставата 
по историја треба да се користат како се позначаен 
ф а к т о р во наставно-образовниот процес историските 
музеи, споменици и архиви. 

7. Во решавањето на прашањето на кадрите што 
ја изведуваат наставата по историја потребно е да 
се преземаат соодветни мерки за подобрување на 
квалификационата структура на кадрите во основ-
ните и стручните училишта. Во таа насока треба да 
се води перманентна г р и ж а за ©квалификувањето 
на кадрите по историја , за нивното стручно-метод-
ско издигнување и за запознавањето со најновите 
достигнувања во историската наука . Посебна грижа 
да се посветава на школувањето на наставничкиот 
к а д а р по историја за училиштата со наставен јазик 
на народностите. 

Во таа смисла потребно е да се спречи ната-
мошниот прилив на н е к в а л и ф и к у в а н к а д а р во учи-
лиштата, а на постојниот н е к в а л и ф и к у в а н кадар да 
му се овозможи д о к в а л и ф и к у в а њ е . 

За перманентна стручна методска помош на на -
ставничкиот к а д а р треба да води грижа Републич-
киот завод за унапредување на школството. 

8. Печатот, радиото и телевизијата и натаму тре-
ба да продолжат со написите и емисиите посветени 
на историјата на македонскиот на,род, за што пооб-
јективно осветлување на историските настани. 

9. Збогатувањето на училишните библиотеки со 
историска литература и кабинетите со наставни и 
нагледни средства треба да претставува постојана 
грижа на училиштата . 

10. Со материјалот — Историјата на македон-
скиот народ во училиштата од I и П степен на соод-
ветен начин да се запознаат основните и средните 
училишта во Републиката . 

Бр . 95/1 
10 јули 1968 година 

СкоЈпје 
Претседател 

на Просветно-културниот собор, 
Драги Тозија, е. р. 

221. 
Врз основа на член 80 став 1 од Основниот закон 

за избор на работнички совети и други органи на 
управувањето во работните организации („Службен 
лист на С Ф Р Ј " бр. 15/64), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА З А ИМЕНУВАЊЕ 
ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД З А ЗА-

ШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА 

1. Се разрешува членот на Конкурсната »коми-
сија за именување директор на Републичкиот завод 
за заштита на спомениците на културата ЦВЕТА 
ЧАЛОВСКА, по не ј зино барање. 
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2. За член на Конкурсната комисија за имену-
вање директор на Републичкиот завод за заштита 
на спомениците на културата, се именува НИКО 
ТОЗИ, советник во Републичкиот секретаријат за 
образование, наука и култура. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 10-1615/1 
8 јули 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 

222. 
Врз основа на член 294 став 3 од Законот за 

општата управна постапка („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 18/65) и член 6 од Законот за републичките ор-
гани на управата („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65), републичкиот секретар за правосудство про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА СЛУЖБЕНИТЕ ЛИ-
ЦА ОВЛАСТЕНИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ ДЕЈСТВА ВО 

УПРАВНАТА ПОСТАПКА 

Член 1 
Во државните органи и работните и други орга-

низации кои на основа јавно овластување решаваат 
во управните работи (во понатамошниот текст: ор-
гани и организации) на службените лица може да 
им се даде овластување да преземат дејствија пред 
донесување на решението во уцравната постапка 
ако ја имаат пропишаната стручна спрема со овој 
Правилник, освен ако со закон или друг пропис не 
е /поинаку одредено. 

Под стручна спрема во смисла на овој правил-
ник се подразбира соодветна школска спрема и ра-
ботно искуство или стручната спрема призната спо-
ред соодветните прописи. 

Член 2 
Овластувањето за преземање дејства во прво-

степената управна постапка пред донесување на ре-
шението може да се даде на службеното лице и тоа: 

— во едноставните управни работи како и во 
управните работи во кои не е потребно да се води 
посебна испитна постапка (член 142 и 143 од Зако-
нот за општата управна постапка) ако лицето има 
најмалку средна стручна спрема со 3 години работ-
но искуство на работите од управната постапка или 
виша стручна спрема со 1 година работно искуство 
на работите од управната постапка; 

— во сложените управни работи во кои е пот-
ребно да се спроведува посебна испитна постапка 
ако лицето има виша стручна спрема со 3 години 
работно искуство на работите од управната постапка 
или висока стручна спрема со 1 година работно ис-
куство на работите од управната постапка. 

Член 3 
Овластувањето за преземање дејства во второ-

степената управна постапка пред донесувањето на 
решението може да се даде на службеното лице 
ако има висока стручна спрема со 2 години работно 
искуство на работите од управната постапка или 
виша стручна спрема со 5 години работно искуство 
на работите од управната постапка. 

Член 4 
Старешината на органот или организацијата 

овластувањето од чл. 39 од Законот за општата 
управна постапка може да го даде само на служ-
беното лице што ги исполнува условите во поглед 
на стручната спрема пропишани во член 2 и 3 од 
овој правилник, како и на службено лице кое го 
има положено стручниот испит. 

Овластувањето од претходниот став старешина-
та на органот или организацијата го дава со пис-
мено решение. Во ова решение се наведуваат рабо-
тите кои овластеното службено лице може да ги 
врши. 

Член 5 
Проверувањето на стручната спрема на служ-

бените лица на кои им се дава овластувањето за 
преземање дејства во управната постапка се врши 
на тој начин што на овие лица им се даваат на 
обработка предмети во конкретни управни работи 
од одредена управна област со тоа што се оценува 
начинот и стручноста на обработка на предмети и 
усмено се проверува познавањето на одредбите на 
постапката: општите и посебните кои службеното 
лице ги применува во работата која ја обавува. 

Покрај тоа, се врши и увид во дотогашната ра-
бота на службеното лице во врска со примената на 
Законот за општата управна постапка. 

За извршеното проверување на службеното лице 
му се издава уверение. 

Член 6 
Проверувањето на стручната спрема на служ-

бените лица го врши комисија составена од прет-
седател и двајца членови. Комисијата се именува 
од редот на службените лица кои имаат висока 
стручна спрема и кои се истакнуваат на работите 
во врска со управната постапка. 

Комисијата ја образува: 
— Секретарот на општинското собрание — за 

работниците во општинските органи на управата и 
организациите, 

— Раководителот на соодветниот републички 
орган односно организација кои вршат работи од 
интерес за остварување правата и должностите на 
Републиката за работниците во републичките орга-
ни односно за работниците во наведените органи-
зации. 

Раководителите на републичките органи односно 
организации кои вршат работи од интерес за ос-
тварувањето правата и обврските на Републиката 
можат договорно да образуваат заедничка комисија. 

Член 7 
Раководителот на органот односно одговорното 

лице во организацијата може, на предлог на работ-
ната заедница, да го ослободи од проверувањето на 
стручната спрема службеното лице кое ја има про-
пишаната стручна спрема (член 2 и 3 од овој пра-
вилник) и кое со успех ги врши работите за чие 
обавување му се дава овластувањето. 

Член 8 
По исклучок, за преземање дејства пред доне-

сувањето на решението во првостепената управна 
постапка, можат да се овластат и службените лица 
затечени во органот и организацијата на наведените 
работи, ако имаат стручна спрема непосредно по-
ниска од стручната спрема утврдена во членот 2 
од овој правилник и положен соодветен стручен ис-
пит. Овие лица не можат да бидат ослободени од 
проверувањето на стручната спрема (член 7 од пра-
вилникот). 

Член 9 
Раководителите на органите односно одговорните 

лица во организациите пружаат помош на службе-
ните лица во текот на нивното припремање заради 
проверувањето на стручната спрема (организирање 
на курсеви, ставање на расположение потребни ма-
теријали и ел.). 

Член 10 
Проверувањето на стручната спрема на служ-

бените лица затечени на работа во органите и ор-
ганизациите, ќе се изврши во срок од 1 година од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 11 
Лица кои ќе стапат на работа во органите и 

организациите по влегувањето во сила на овој пра-
вилник, можат да се овластат за преземаше деј-
ства во управната постапка само ако ги исполну-
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раат пропишаните услови во поглед на стручната 
спрема и откако ќе се постапи во смисла на чл. 5 
односно 7 од овој правилник. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИСПИТНИТЕ СЕСИИ 
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРАВОСУДНИОТ ИСПИТ 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 07-01661 
10 јули 1968 година 

Скопје 
Републички секретар 

за правосудство, 
Таип Таипи, е. р. 

223. 
Врз основа на член 9 став 1 од Законот за пра-

восуден испит („Службен весник на СРМ" бр. 21/68), 
Републичкиот секретаријат за правосудство во Скоп-
је го донесува следното 

За полагање на правосудниот испит се опреде-
луваат пет испитни сесии, кои ќе се одржуваат во 
месеците: 

Февруари 
Април 
Јуни 
Октомври 
Декември. 

П 
Денот на отпочнувањето на испитот во опреде-

лените испитни сесии ќе го определува претседа-
телот на Испитната комисија. 

Ш 
Ова решение ќе се применува од денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ". 
Бр. 08-978 

1 јули 1968 година 
Скопје Републички секретар 

за правосудство, 
Таип Таипи, е. р. 

Прописи на општинските собранија 
СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ 

45. 
Врз основа на член 1 од Законот за измени и 

дополненија на Законот за спречување на полски 
штети („Службен весник на СРМ" бр. 16/65) и член 
7 и 17 од Одлуката за организација на работата на 
службата за спречување на полски имоти на оп-
штината Кавадарци („Службен гласник" бр. 8/65), 
Собранието на општината Кавадарци, на заеднич-
ката седница на Општинскиот собор и Соборот на 
работните заедници, одржана на 5. УП. 1968 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЧУВАЊЕ 
НА ПОЛСКИ ИМОТИ (ПАДАРИНА) ЗА 1968 ГОД. 

Член 1 
За чување на полските имоти кои се наоѓаат на 

територијата на општината Кавадарци се наплатува 
надоместок (падарина). 

Надоместокот од претходниот став го плаќаат 
сопствениците на земјоделското земјиште или работ-
ните организации за земјоделското земјиште свое 
или добиено на трајно користење. 

За основ од кој ќе се пресметнува надоместокот 
(падарината) од ставот 1 од овој член служи ката-
старскиот приход врз кој се пресметнува придонес 
од личниот доход од земјоделската дејност. 

Член 2 
Работните организации кои се должат со ка-

тастарски доход од земјоделско земјиште на тери-
торијата на општината Кавадарци, ќе плаќаат па-
дарина по стопа од 2% од катастарскиот доход. 

Нема да плаќаат падарина оние работни орга-
низации кои своите полски имоти ги чуваат преку 
свои полски чувари-падари. 

Член 3 
Индивидуалните сопственици на земјоделското 

земјиште падарината ја плаќаат и тоа: 
1. Селата Возарци и Сирково 2% од катастар-

скиот доход; 
2. Селата Марена и Сопот 3% од катастарскиот 

доход; 
3. Селата Шивец и населбата Глишиќ 4% од 

катастарскиот доход; 

4. Гр. Кавадарци со населбата Ваташа и селата 
Бојанчиште и Куманичево 5% од катастарскиот до-
ход. 1 

Член 4 
Падарината ја наплатува органот на уцраву-

вата на Собранието на општината Кавадарци над-
лежен за наплата на придонесите од личен доход 
и земјоделска дејност на граѓаните, по постапката 
по која се наплатуваат придонесите и даноците на 
граѓаните. 

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 01-1221 од 28. П. 1967 
година („Службен гласник" бр. 2/67) и Одлуката бр. 
01-8773 од 16. ХП. 1967 година („Службен гласник1 ' 
бр. 9/67). 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1968 година. 
Бр. 01-4103 

5. УП. 1968 година 
Кавадарци 

Претседател 
на Собранието на општината Кавадарци, 

Стојан Андов, е. р. 

46. 
Врз основа на член 1 од Основниот закон за 

комуналните такси („Службен весник на СРМ" бр. 
9/65), Собранието на општината Кавадарци, на заед-
ничка седница на Општинскиот собор и Соборот на 
работните заедници, одржана на 5. УП. 1968 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА КОМУНАЛНИ ТАКСИ 
Член 1 

Во Одлуката за воведување на комунални такси 
(„Службен весник на СРМ" бр. 8/68), во членот 1 
точката 8 се менува и гласи: 

„За користење на површини на кои се поста-
вени импровизирани деловни објекти во гр. Кава-
дарци со населбите Ваташа и Глишиќ се плаќа: 

— до 20 метра квадратни: 
I зона 6 н. динари од 1 м2 месечно 

II зона 5 н. динари од 1 м2 месечно 
III зона 3 н. динари од 1 м2 месечно 
IV зона 2 н. динари од 1 м2 месечно. 
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Ако површината преминува над 20 м2, за секој 
натамошен квадратен метар се плаќа по 1 н. динар 
месечно. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1. I. 1968 година. 

Бр. 01-4104 
5. УП. 1968 година 

Кавадарци 
Претседател 

на Собранието на општината Кавадарци, 
Стојан Андов, е. р. 

47. 
Врз основа на член 5 од Основниот закон за 

административните такси („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 14/65), Собранието на општината Кавадарци, на 
заедничката седница на Општинскиот собор и Со-
борот на работните заедници, одржана на 5. VII. 
1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ ВО ОПШТИ-

НАТА КАВАДАРЦИ 

Член 1 
За списите и дејствијата во управни работи к а ј 

општинските органи на управата, работни и други 
организации кога тие во рамките на јавните овлас-
тувања што им се дадени со закон или со пропис 
донесени врз основа на закон, решаваат во управни 
работи ио барање од странки и за други предмети и 
дејствија к а ј овие органи од, подрачјето на општи-
ната Кавадарци, се наплатува административна так-
са во висина предвидена по таксената тарифа која 
е составен дел на Основниот закон на администра-
тивните такси. 

По исклучок за издавање или продолжување 
важењето на патна исправа за патување во стран-
ство се плаќа 50 н. динари, а за издавање на виза 
се плаќа 10 н. динари. 

Член 2 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да в а ж и Одлуката за воведување на админи-
стративни такси бр. 01-3646 од 25. Ш. 1965 година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето. 
Бр. 01-4106 

5. УП. 1968 година 
Кавадарци 

Претседател 
на Собранието на општината Кавадарци, 

Стојан Андов, е. р. 

48. 
Брз основа на член 69 од Законот за самоуп-

равување и работните односи во органите на уп-
равата („Службен весник на СРМ" бр. 28/65), Соб-
ранието на општината Кавадарци, на заедничката 
седница на Општинскиот собор и Соборот на работ-
ните заедници, одржана на 5. УП. 1968 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ПАТНИ И ДРУГИ ТРОШО-
ЦИ ШТО НА ОПШТИНСКИТЕ ОРГАНИ НА УП-
РАВАТА ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛ-

НИ ТРОШОЦИ 

Член 1 
Во одлуката за издатоците за патни и други 

трошоци што на општинските органи на управата 
им се признаваат во материјални трошоци, објавена 
во „Сл. гласник на општината Кавадарци" бр. 5/65, 
под бр. 01-6445/65, членот 4 се менува и гласи: 

„Издатоците за дневници на органот на управата 
се признаваат во материјални трошоци најмногу до 
50 н. дин. дневно по работник испратен на службено 
патување. 

По исклучок, ако службеното патување е извр-
шено вон територијата на СРМ трошоците од прет-
ходниот став се шризнаваат во материјални тро-
шоци до 7*0 н. динари. 

Височината на дневницата се утврдува со Пра-
вилникот на органот на управата според видот и 
сложеноста на работите на работното место, височи-
ната на трошоците за исхрана и сместување во мес-
тото каде се врши службеното патување и траењето 
на службеното патување". 

Член 2 
Во членот 5 став 3 зборовите „4.000 дин." се за-

менуваат со зборовите „50 н. дин." 
Член 3 

Во член 6 став 3 зборовите „40 динари" се за-
менуваат со зборовите „0,40 н. динари". 

Член 4 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за измени и дополнување 
на Одлуката за издатоците за патни и други тро-
шоци што на општинските органи на управата им 
се признаваат во материјални трошоци, објавена во 
„Сл. гласник на општината Кавадарци бр. 5/66 год. 
под бр. 01-4410/66 год. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

несувањето. 
Бр. 01-4107 

5. УП. 1968 година 
Кавадарци 

Претседател 
на Собранието на општината Кавадарци, 

Стојан Андов, е. р. 

49. 
Врз основа на член 175 став 3 од Статутот на 

општината Кавадарци, Собранието на општината 
Кавадарци, на заедничката седмица на Општинскиот 
собор и Соборот на работните заедници, одржана 
на 5. УП. 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА НАКНАДА НА ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ 
ЗМ ЗАГУБЕНА ЗАРАБОТКА НА ОДБОРНИЦИТЕ 
ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМИСИИ И СОВЕТИ НА СОБ-

РАНИЕТО НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ 
Член 1 

Алинеа 1 и 2 од членот 6 на Одлуката за нак-
нада на патни и древни трошоци и загубена зара-
ботка на одборниците, членовите на комисиите и 
советите на Собранието на општината Кавадарци, 
објавена во „Службен гласник на општината Кава -
дарци" бр. 2/65 и бр. 5/66, се менува и гласи: 

Алинеа 1: „Во општината во местата оддалечени 
над 10 км. од Кавадарци 50 н. динари дневно". 

Алинеа 2: „Вон подрачјето на општината, а во 
границите на СРМ 50 н. динари, а вон територијата 
на СРМ 80 н. динари дневно". 

Член 2 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да в а ж и точка 3 од Одлуката бр. 01-4409 од 
23. VI. 1968 година („Службен гласник" бр. 5/66). 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-

вањето во „Службен весник на СРМ". 
Бр, 01-4108 

5. УП. 1968 година 
Кавадарци 

Претседател 
на Собранието на општината Кавадарци, 

Стојан Андов, е. р. 
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50. 
Врз основа на член 8 од Основниот закон за 

изградба на инвестиционите објекти („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 20/67), член 20 и 28 од Законот за 
изградба на инвестиционите објекти („Службен вее., 
ник на СРМ" бр. 35/67), Собранието на општината 
Кавадарци, на заедничката седница на Општин-
скиот собор и Соборот на работните заедници, одр-
жана на 5. УП. 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ ОД ГРАЃАНИ И 

ГРАЃАНСКО-ПРАВНИ ЛИЦА 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Одлуката ќе се применува на изградбата, на 

градбата и доградбата, реконструкцијата, адапта-
цијата и уривањето на сите објекти, изработката на 
техничката документација, подготвителните и ис-
тражувачките работи во врска со изградбата на тие 
објекти, од граѓани и граѓанско-правни лица на 
подрачјето на општината Кавадарци. 

Член 2 
Одредбите од одлуката ќе се применуваат и на; 
1. Поправките и преправките што ги вршат гра-

ѓаните и граѓанско-правните лица на посебните де-
лови во зградите во општествена сопственост, како 
сопственици на тие посебни делови на зградата ако 
со тие работи не се завлегува во деловите што 
служат на зградата како на целина или во другите 
посебни делови на зградата; 

2. Поправките и преправките што ги вршат на 
свој трошок граѓаните како носители на с т а н а р с к о г 
право или како закупци на работни простории, на 
поодделни станови или работни простории, а во сог-
ласност со организацијата за стопанисување со стан-
бените згради во чиј фонд на станбени згради е 
зградата или делот од зградата односно во соглас-
ност со сопственикот на семејната станбена зграда 
или на станот, односно работната просторија како 
дел од зградата; 

3. Градење на помошни простории: шупи, кујни, 
гаражи, поправки на стари куќи и монтажни об-
јекти. 

Член 3 
Изградбата на објектите на кои се однесува од-

луката може да се врши во сопствена режија или 
преку градежната оператива. 

Член 4 
•Кон изградбата на објектите и преземањето на 

работите предвидени во членовите 1 и 2 од одлу-
ката ќе се пристапи откако ќе се прибави градеж-
на дозвола, односно одобрение од органот на оп-
штината надлежен за работите на градежништвото. 

Члан 5 
Со барањето за изградба на нови објекти, како 

и за доградба, надградба и реконструкција на об-
јектите на подрачјето утврдено со Основниот урба-
нистички план се поднесува проект. 

За адаптација и реконструкции со кои не се за-
дира во конструктивниот дел на зградата, како и 
за изградба на објекти вон од подрачјето утврдено 
со Основниот урбанистички план, се поднесува ски-
ца и опис на работите. 

Скицата од претходниот став содржи: ситуација 
на земјиштето и габаритот на објектот и соседните 
земјишта. 

П. ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗГРАДБА 

Член 6 
За изградба на нови објекти од член 5 став 1 

инвеститорот е должен да достави: 
1. Решение за доделеното земјиште; 
2. Извод од урбанистичкиот план — локација; 

3. Техничка документација — проект со архи-
тектонскиот дел и статика со арматурни детали. 

Техничка документација за изградба на: шупи, 
гаражи и ел. не треба да се доставува. 

Член 7 
Проектот што го доставува инвеститорот содржи: 
1. Цртеж на објектите со сите вертикални и хо-

ризонтални пресеци и изглед на фасадите; 
2. Статичка пресметка со арматурни детали. 
Документацијата од претходниот став се под-

несува во 1 примерок. 
Член 8 

При адаптациите со кои не се менува надвореш-
ниот изглед на зградата, реконструкциите со кои 
не се задира во конструктивните делови на згра-
дата, урнувањата и истражувачките работи во врс-
да со изградбата на објектите, како и изградбата 
на стопанските објекти што се опфатени со Основ-
ниот урбанистички план, инвеститорите се должни 
да поднесат пријави со скица на органот надлежен 
за работите на градежништвото на Општинското соб-
рание, за што им се издава одобрение за градба. 

За изградба на објекти вон подрачјето утвр-
дено со Основниот урбанистички план, органот над-
лежен за издавање на градежни дозволи ќе издава 
одобренија. 

Одредбите од член 6, 7 и 8 се однесуваат за на-
селените места Кавадарци, Ваташа, Глишиќ, Маре-
на, Сопот, Росоман, Возарци и Конопиште. 

Член 9 
Градежната дозвола, односно одобрението за вр-

шење на градежни работи на постојните објекти што 
се ставени под заштита по одредбите од Законот за 
заштита на спомениците на културата („Службен 
весник на СРМ" бр. 16/65), ќе се издаде откако ќе 
се добие претходна согласност од органот, односно 
организацијата надлежна за работите на заштитата 
на спомениците на културата. 

Член 10 
Важноста на градежната дозвола односно одоб-

рението (престанува во рок од 12 месеци од нејзи-
ното добивање, ако не се започне со изградбата на 
објектот. 

По барање на инвеститорот, органот надлежен 
за издавање на градежни дозволи, односно одобре-
нија, може во оправдани случаи да го продолжи 
рокот но најмногу за 6 месеци. 

Престанувањето на важноста на градежната доз-
вола, односно одобрението, во случај кога инвести-
торот во срок од 12 месеци не отпочне со изградба 
на објектот, се утврдува со решение на органот што 
ја издал градежната дозвола, односно одобрението, 

Член 11 
Инвеститорите се должни во срок од две години 

да ја завршат започнатата градба. 
По исклучок, а по оцена на органот надлежен 

за издавање на градежна дозвола, срокот од прет-
ходниот став може да се продолжи, но најмногу 
уште за една година. 

Член 12 
Градежната дозвола и одобрението важат само 

за лицето на кое се издадени и не можат да се 
пренесуваат на други лица. 

Член 13 
Решение за издавање на градежната дозвола, од-

носно одобрение, органот надлежен за градежниш-
тво на Општинското собрание ќе донесе во срок 
од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето. 

Против решението со кое се издава, односно 
ускратува издавањето на градежната дозвола, од-
носно одобрението, недоволната странка како и се-
кое заинтересирано лице можат да поднесат жалба 
до повисокиот орган во срок од 15 дена. 

Член 14 
Инвеститорот е должен 8 дена пред почетокот: 

на градбата да пријави на органот кој ја издал 
градежната дозвола, односно одобрението, дека поч-
нува со изградбата. 
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Ш. ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И НАДЗОР НА 
ГРАДЕЊЕТО 

Член 15 
Органот надлежен за работите на градежниш-

твото на Општинското собрание, при издавањето на 
градежната дозвола, односно одобрението, за ин-
веститорите кои градат во сопствена режија , ќе цени 
и ќе одреди во градежната дозвола, односно одоб-
рението, дали ќе водат инспекциска книга. 

Член 16 
За употреба на изгред елите објекти, потребно е 

одобрение. 
Одобрението го издава органот надлежен за ра-

ботите на градежништвото на Општинското собра-
ние, по барање на инвеститорот или изведувачот, 
откако ќе утврди дека објектот е целосно завршен, 
или дел од објектот ко ј претставува економско тех-
ничка целина и како таков може да се користи, 
според условите одредени со градежната дозвола од-
носно одобрението и дека се отстранети сите времени 
објекти што служеле во текот на градбата. 

Член 17 
За објектите поголеми од приземје и кат, пред 

издавањето на одобрението за употреба, задолжи-
телно се врши технички преглед. 

Техничкиот преглед го врши органот што ја из-
дал градежната дозвола, односно одобрението, на ј -
доцна во срок од 15 дена од поднесувањето на ба-
рањето. 

Член 18 
Органот кој извршил технички преглед на об-

јектот, ќе одбие да издаде одобрение за употреба 
на објектот, ако утврди дека работите не се изве-
дени според проектот, односно скицата и според 
пропишаните нормативи и стандарди. 

Ако органот од претходниот став утврди дека 
недостатоците на објектот можат да се отклонат, во 
решението со кое одбил да даде одобрение за упо-
треба на објектот, ќе нареди да се отклонат тие 
недостатоци со точно назначување кои работи тре-
ба дд се извршат, под кои услови и во ко ј рок, 

Член 19 
Надзор над работата на инвеститорите и други-

те учесници во работата — изградбата вршат орга-
ните надлежни за работите на техничката инспек-
ција. 

Член 20 
Органите од членот 19 на Одлуката имаат пра-

во: 
1. Да наредат запирање на понатамошна из-

градба; 
2. Да наредат утврдените неправилности да се 

отстранат во определен рок: 
а) ако изградбата не се врши според техничка-

та документација, врз основа на која е издадена 
градежната дозвола, односно одобрението, а так-
вата изградба може да ги доведе во прашање ста-
билноста и постојаноста на објектот, животот и 
здравјето на луѓето ,безбедноста на сообраќајот или 
на соседните објекти; 

3. Ако не се отстранат неправилностите во 
определениот срок, да наредат да се урне објектот 
ако поради утврдените недостатоци во изградбата 
постои опасност по сигурноста на сообраќајот и 
соседните објекти, а тие недостатоци не можат да 
се отстранат на друг начин. 

Член 21 
Ако техничката инспекција утврди дека се 

изградува објект без градежна дозвола, односно 
спротивно на условите одредени со градежната 
дозвола, или утврдат дека објектот не се гради под 
условите пропишани за изградба на инвестициониот 
објект и објект на граѓани и граѓанско-правни 
лица на определеното земјиште, а тие недостатоци 
и неправилности не можат да се отстранат, ке 
донесе решение за рушење на објектот. 

Член 22 
Жалбата против решенијата од членовите 20 и 

21 од Одлуката, по правило, не го запира извршу-
вањето на решението, доколку органот кој го до-
нел решението за уривање не одлучи поинаку 

Член 23 
Трошоците за уривање на објектот, како и тро-

шоците за постапката, паѓаат на товар на инвести-
торот. 

IV. К А З Н Е Н И ОДРЕДБИ 

Член 24 
Со парична казна до ЗОО нови динари ќе се к а з , 

нат граѓаните и граѓанско-правните лица ако: 
1) пристапат кон градба без градежна дозвола, 

односно одобрение; 
2) градат спротивно на издадената градежна 

дозвола, односно одобрението; 
3) не го пријават денот за отпочнувањето на 

градбата во определениот срок; 
4) инвеститорот не постапи по наредбите на 

надлежната техничка инспекција; 
5) се употреби или дозволи употреба на нов 

објект без одобрение за употреба. 

V. ПРЕОДНИ И З А В Р Ш Н И ОДРЕДБИ 
Член 25 

Градежните дозволи, односно одобренијата из-
дадени до денот на стапувањето во сила на Од-
луката се полноважни и по истите може да се от-
почне со градба или продолжи градбата. 

Член 26 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Член 27 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-

ка, престанува да в а ж и Одлуката бр. 01-4319 од 
21Л/Т.1965 година, објавена во „Службен гласник на 
општината Кавадарци" бр. 3/65. 

Бр. 01-4109 
5. VII. 1968 година 

Кавадарци 
Претседател 

на Собранието на општината Кавадарци, 
Стојан Андов, е. р. 

51. 
Врз основа на член 2 став 2 од Законот за ис-

користување на земјоделското земјиште („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 20/60) и Законот за измени 
и дополнувања на Законот за искористување на зем-
јоделското земјиште („Службен весник на СРМ" 
бр. 16/65), Собранието на општината Кавадарци, 
на заедничката седница на Општинскиот собор 
и Соборот на работните заедници, одржана на 
5ЛШ.1968 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ГРАНИЦИТЕ НА БЛОКОТ 

„ШИВЕЧКО" ЗАРАДИ ПОКРЕНУВАЊЕ 
ПОСТАПКА ЗА АРОНДАЦИЈА 

Заради покренување постапка за арондација 
од Лозаро-винарското претпријатие „Тиквеш", се 
утврдуваат границите на блокот „Шивечко" во по-
вршина од 150 ха и тоа: 

— од исток пат што води од „Лазово мовче" 
спрема село Трстеник, 

— од запад дел од новиот канал на „Црна Ре-
ка", блокот на Земјоделската задруга од Возарци, 
па нивата на Стојан Мицев и лозјето на Тасе Јан -
чев; 
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— од север лозјето на Миле Крстев, Ристо Те-
мов и Тасе Лазов, па нивата на Коле Павлов и 
сопствена површина на „Тиквеш", и 

— од југ новиот канал во изградба на „Црна 
Река" . 

Бр. 01-4110 
5. VII. 1968 година 

Кавадарци 
Претседател 

на Собранието на општината Кавадарци, 
Стојан Андов, с. р. 

52. 

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за 
избирачките спискови („Службен лист на С Ф Р Ј " 
бр. 5/65), Собранието на општината Кавадарци, на 
заедничката седница на Општинскиот собор и Со-
борот на работните заедници, одржана на 5.VII. 1968 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОВЕРКА ДАЛИ ВО ИЗБИРАЧКИОТ СПИ-
СОК НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ СЕ ЗАПИ-
ШАНИ СИТЕ ТРАГАНИ ШТО НАПОЛНИЛЕ 18-
ГОДИШНА ВОЗРАСТ, А ИМААТ ЖИВЕАЛИШТЕ 
НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНАТА КАВА-

ДАРЦИ 

1. Одделението за управни работи и заеднички 
служби на Собранието на општината Кавадарци 
да изврши проверка дали во Избирачкиот список 
на општината Кавадарци се запишани сите граѓа-
ни што наполниле 18-годишна возраст, а имаат 
живеалиште на територијата на општината К а в а -
дарци, како и дали од тој список се бришани ими-
њата на лицата што умреле или засекогаш се исе-
лиле. 

2. За градот Кавадарци и населбата Ваташа за 
секој собир на избирачи да се устрои одделна еви-
денција на избирачите. Евиденицијата на избира-
чите да се води во форма на картотека. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето. 

Бр. 01-4111 
5. VII. 1968 година 

Кавадарци 
Претседател 

на Собранието на општината Кавадарци, 
Стојан Андов, е. р. 

53. 
Собранието на општината Кавадарци, на заед-

ничката седница на Општинскиот собор и Соборот 
на работните заедници, одржана на 5 јули 1968 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ЕДЕН ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА 

ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

За член на Советот за Центарот за социјална 
работа во општината Кавадарци се делегира од-
борникот МАТАКОВ ЛАЗАР. 

Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето. 

Бр. 01-4114 
5. VII. 1968 година 

Кавадарци 
Претседател 

на Собранието на општината Кавадарци, 
Стојан Андов, е. р. 

54. 
Врз основа на чл. 91 став 1 и 5 од Основниот 

закон за претпријати јата („Службен лист на С Ф Р Ј " 
бр. 17/65). Собранието на општината Кавадарци , на 
заедничката седница на Општинскиот собор и Со-
борот на работните заедници, одржана на 5 јули 
1968 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПРИСИ-
ЛЕН УПРАВНИК НА 3 3 „ИЛИНИЦА" ОД е. РАЕЦ 

1. Присилниот управник на 3 3 „Илиница" од 
е. Раец, Александар Кадров, се разрешува од дол-
жност. 

2. Со оглед присилната управа во задругата да 
се укине пред истекот на времето од 1 година, во 
смисла на чл. 17 од ОЗРО, сметано од денес, на 
присилниот управник му следува отказен срок и 
право на личен доход под условите предвидени во 
статутот на Задругата . 

3. Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето. 

Бр. 01-4115 
5. VII. 1968 година 

Кавадарци 
Претседател 

на Собранието на општината Кавадарци, 
Стојан Андов, е. р. 

55. 
В..З основа на член 190 од Статутот на општина-

та Кавадарци, Собранието на општината К а в а д а р -
ци, на заедничката седница на Општинскиот собор 
и Соборот на работните заедници, одржана на 5 
јули 1968 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА НАГРАДАТА 
НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОБРАНИЕТО НА 

ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ 

На потпретседателот на Собранието на општи-
ната Кавадарци, Ј О Р Д А Н ЈОСИФОВ, за постојана 
работа во Општинското собрание му се утврдува 
награда од 1700 н. динари месечно, сметано од де-
нот на стапувањето на работа. 

Ова решение влегува во сила од денот на доне-
сувањето. 

Бр . 01-4116 
5. VII. 1968 година 

Кавадарци 
Претседател 

на Собранието на општината Кавадарци. 
Стојан Андов, е. р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

О К Р У Ж Е Н СУД ВО Б И Т О Л А 
Арифовска Ш е ф к е С а ф и ј е од село Кишава , Б и -

толско, поднесе до овој суд тужба за развод на 
бракот против Арифовски Ризман Теки од село К и -
шава, а сега во неизвесност и со непозната адреса. 
Биде јќи тужениот е со непозната адреса, се пока-
нува во срок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на СРМ", да се ј ави во 
овој суд или да одреди свој застапник. Во противен 
случа ј ќе му биде одреден застапник по службена 
должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 274/68. 
(48) 
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Садиковски Калем Ќабир од село Кишава, Би-
толско, поднесе до овој суд тужба за развод на бра-
кот против Садиковска Милаим Зулха од село Ки-
шава, а сега со непознато место на живеење. Бидеј -
ќи тужената е со непозната адреса, се поканува во 
срок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на СРМ", да се јави во овој суд 
или да одреди свој застапник. Во противен случај 
ќе Ќ биде одреден застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 273/68 
(49) 

О К Р У Ж Е Н СУД ВО СКОПЈЕ 
Пред Окружниот суд во Скопје, тужител ката 

Анастасовска Бошкова Тодорка, по маж Рибиќ од 
Куманово, ул. „ЈНА" бр. 76, поднесе тужба за раз-
вод на бракот против тужениот Фикрет Хамдо Ри-
биќ сега со непознато место на живеење. 

Се поканува тужениот Фикрет Рибиќ, од татко 
Хамдо во срок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во „Службен весник на СРМ" да се јави во су-
дот за да ја соопшти својата адреса или да одреди 
свој полномошник, кој ќе го застапува во спорот. 
Во противно ќе му биде одреден старател, за по-
себен случај, кој ќе го застапува во парницата. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 789/68. (50) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

При Општинскиот суд во Прилеп, се води по-
стапка за докажување на загубено свидетелство за 
завршено IV одделение основно училиште, издаде-
но од Основното училиште во село Старо Лагово, 
во учебната 1934/35 година на име Бошкоски Крстев 
Никола од Прилеп, ул. „Блага Ружето" бр. 39ж. 

Се поканува секое лице кое го има најдено или 
ќе го најде горенаведеното свидетелство, да сооп-
шти на О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Прилеп, во срок од 
3 месеци по објавувањето на овој оглас во „Служ-
бен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 767/68. 
(51) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
20. XI. 1967 година, страна 13, реден број 2, е запи-
шана промената на називот на Откупната станица 
за лековити растенија „Билка" од Берово и ќе гла-
си: Откупна станица за лековити растенија и зем-
јоделски производи, овошје и зеленчук „Алкалоид 
билка" — Берово. 

Се проширува и дејноста на станицата уште со 
откуп на земјоделски производи, овошје и зеленчук. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 5988 од 6. XI. 1967 година на 
работничкиот совет на „Алкалоид билка" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
402/1967. (13) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
страна 165, реден број 6, е запишано следното: Се 
проширува дејноста на Трговското претпријатие 
„Тргопромет" од Берово уште и со промет на мало 
и големо со товарни и патнички возила. 

Проширувањето на дејноста е запишано во 
регистарот врз основа одлуката на работничкиот со-
вет на претпријатието рд 15. УШ. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 305/67. (14> 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. X. 1967 година, страна 278, реден број 1, е за -
пишана под фирма: Продавница, со седиште во Ко-

чани, ул. „Прохор Пчински" бр. 4. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е: продажба на алко-
холни и безалкохолни пијалоци и свежо грозје од-
носнр од 1 литар, килограм па повеќе. 

Продавницата е основана од Лозаро-винарското 
претпријатие „Тиквеш" од Кавадарци. 

Раководител на продавницата е Лазар Ефти-
мов, ко ј не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го вршат овластените лица на прет-
пријатието'. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа записникот бр. 03-3146/1 од 
4. V. 1967 година на санитарниот и пазаришен ин-
спектор. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 204/67. (19) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. X. 1967 година, страна 276, реден бр. 15, е за-
пишано под фирма: Продавница, со седиште во се-
ло Облешево, Кочанско. Продавницата ќе врши про-
дажба на брашно, откуп на оризова арпа, бел ориз 
и други производи. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
промет со жито и преработки од жито „Жито Ма-
кедонија" — Филијала од Кочани. 

Раководител на продавницата е Божин Илиев 
Заов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го вршат овластените лица на претпри-
јатието. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одлуката бр. 12-015 од 8. IV. 
1967 година на работничкиот совет на претприја-
тието и записникот бр. 03-4987/1 од 11. УШ. 1967 
година на Санитарната инспекција на Собранието 
на општината Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 335/67. (20) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. X. 1967 година, страна 276, реден број 16, е за-
пишана под фирма: Продавница, со седиште во село 
Чешиново, Кочанско. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на брашно, откуп на ори-
зова арпа, бел ориз и други црсизводи. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
промет со жито „Жито Македонија" — Филијала — 
Кочани. 

Раководител на продавницата е Тра јан Георгиев 
Марковски, кој не е овластен да ја потпишува. 
Потпишувањето ќе го вршат овластените лица на 
претприј атието. 

Впишувањето на продавницата во регистарот е 
извршено врз основа одлуката бр. 12-1015 од 8. IV. 
1967 година на работничкиот совет на претприја-
тието и записникот бр. 03-4987/1 од 11. УШ. 1967 
година на Санитарната, пазарна и трудова инспек-
ција на Собранието на општината Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
336/67. (21) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. X. 1967 година, страна 276, реден број 17, е за-
пишана под фирма: Работничка менза, со седиште 
во Кочани. 

Работничката менза ќе врши: продажба на пиво, 
безалкохолни пијалоци, сувомесни и други прехран-
бени производи. 

Работничката менза е основана од Претприја-
тието за промет со жито и преработки од жито 
„Жито-Македонија" — Филијала — Кочани. 

Раководител на мензата е Раиме Пиливанова, 
која не е овластена да ја потпишува. Потпишува-
њето ќе го вршат овластените лица на претприја-
тието. 
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Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова одлуката бр. 012-1015 од 8. IV. 1967 година на 
работничкиот совет на претпријатието и записникот 
бр. 03-4987/1 од 11. VIII. 1967 година на Санитарната 
инспекција на Собранието на општината — Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
337/67. (22) 

та „Слобода" — Врање и уверението бр. 07-5836/1 
од 26. VIII. 1967 година на Санитарниот инспектор на 
Собранието на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
380/67. (30) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
20. XI. 1967 година, страна 17, реден број 2, е за-
пишано следното: Се менува називот на Откупната 
станица на лековити растенија „Билка" од Кочани 
и ќе гласи: Откупна станица за лековити растенија 
и земјоделски производи „Алкалоид билка" — Ко-
чани. 

Се проширува и дејноста на Откупната станица 
уште и со откуп на земјоделски производи, овошје 
и зеленчук. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова одлуката бр. 5988 од 6. XI. 1967 година на ра-
ботничкиот совет на Индустријата „Алкалоид бил-
ка" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
398/67. (24) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. IX. 1967 година, страна 55, реден бр. 5, е запи-
шано следното: Претпријатието за откуп, прера-
ботка и продажба на тутун и производство на расад 
„Горица" од Виница се здружува со „Југо-тутун" од 
Скопје и ја менува својата сегашна фирма, која 
гласи „Југо-тутун" — здружено претпријатие — 
Скопје — „Горица" — Виница. 

Организацијата „Горица" — Виница е во состав 
на претпријатието, но има своја сметка к а ј банката. 

Промената на фирмата е запишана во региста-
рот врз основа одлуката на работничкиот совет на 
Здруженото претпријатие „Југо-тутун" — Скопје 
од 8. VII. 1967 година и записникот на изборната ко-
мисија од 15. VI .1967 годдаа. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
256/67. (27) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
19. IX. 1967 година, страна 291, ред 3, е запиша-
на под фирма: Продавница на брашно и леб, со 
седиште во Струмица, ул. „Народен фронт" бр. 5. 
Продавницата ќе врши: продажба на брашно, леб, 
жита и преработки од жита, сточна храна, ориз, 
грав и бело печиво. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
промет со жито и преработки од жито „Жито Ма-
кедонија" — Филијала од Струмица. 

Раководител на продавницата е Борис Аџов, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишување-
то ќе го вршат овластените лица на претпријатието. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одлуката бр. 360/3 од 5. IV. 
1967 година на работничкиот совет на претпријати-
ето и одобрението бр. 06-36/58 од 17. IV. 1967 година 
на Одделението за етанбено-комунални работи и 
урбанизам на Собранието на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
279/67. (43) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, ма 
30. X. 1967 година, страна 216, реден број 10, е за-
пишано следното: Се проширува предметот на ра-
ботењето на Трговското претпријатие на големо 
„Илинден" од Виница, уште и со: угостителска деј-
ност, занаетчиска дејност, производство и продаж-
ба на леб и бели печива. 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот врз основа одлуката бр. 01-933/1 од 6. X. 
1967 година на работничкиот совет на претприја-
тието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 342/67. (28) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. X. 1967 година, страна 440, реден број 1, е за-
пишана под фирма: Пословница, со седиште во 
Струмица. Промет на работењето на пословницата е 
да ги доведува во врска комитенти^ или комитен-
тите со трети лица, поради заклучување на дого-
вори за одредена дејност во прометот како и да 
дава обавестувања за состојбата на пазарот. 

Пословницата е основана од ПосредЈничкото би-
ро за промет со стоки „Искра" од Скопје. , 

Раководител на пословницата е Ристо Темену-
гов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го вршат овластените лица на претпри-
јатието. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова одлуката бр. 322 од 15. X. 1967 година на ра-
ботничкиот совет на „Искра" — Скопје и реше-
нието бр. 07-7517/1 од 3. XI. 1967 година на Сани-
тарниот инспектор на Собранието на општината 
Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
389/67. (47) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. XI. 1967 година, страна 439, реден број 1, е за-
пишана под фирма: Продавница, со седиште во 
Струмица, ул. „Маршал Тито" бр. 16а. Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на сите 
видови конфекциски производи што ги произведу-
ва основачот; на трикотажни производи (машки, 
женски и детски); постелина (јоргани, душеци и 
чаршави), и друг дополнителен асортиман од кон-
фекцијата; чевли (машки, женски и детски). 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
изработка на конфекција „Слобода" од Врање. 

Раководител на продавницата е Димитар Танев, 
кој не е овластен да ја потпишува. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа решението бр. 2191 од 7. IX. 
1967 година на работничкиот совет на Конфекција -

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. IX. 1967 година, страна 417, реден број 2, е за-
пишана промената на досегашниот раководител на 
Продавницата „Тимочанка" од Струмица, Ацо Уша-
ќев, на чие место за раководител е назначен Борис 
Илиев Јанчевски, кој не е овластен да ја потпи-
шува. Потпишувањето ќе го вршат овластените ли-
ца на За јечарската текстилна индустрија „Тимо-
ч а н а " — Зајечар. 

Промената на раководителот на продавницата е 
извршена од регистарот врз основа решението на 
работничкиот совет на „Тимочанка" — За јечар број 
2019 од 15. VI. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
231/67. (51) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
6. XI. 1967 година, страна 298, реден број 1, е за-
пишано следното: Установата — Управа за кому-
нални работи од Свети Николе го променила својот 
статус во стопанска организација под назив: Ко-
мунално услужно претпријатие „Единство", со се-
диште во Свети Николе. Предмет на работењето на 
претпријатието е: 
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— одржување на водоводната и канализацио-
ната мрежа; 

— одржување на градското зеленило; 
— одржување на градската чистота, градските 

пазариште градските гробишта и др. објекти од 
комунален карактер; 

— јавен патнички сообраќај; 
— услуги на граѓаните од комунален карактер 

и други услуги; 
— одржување и управување со станбените 

згради, становите и деловните простории од оп-
штествена сопственост. 

Директор на претпријатието е Ангел Коцев Ге-
лев ски. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 290 од 30. VI. 1967 година на 
Советот на работната заедница за промена на ста-
тусот, одлуката за согласност бр. 2230 од 30. X. 1967 
година на Собранието на општината Свети Николе 
и одлуката бр. 471 од 30. УП. 1967 година на Советот 
на работната заедница за назначување на директо-
рот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
383/67. (57) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
8. XI. 1967 година, рег. бр. 14/63-1, е запишана под 
фирма: Работна единица за кооперативе) произ-
водство и откуп на селскостопански производи во 
Битола, на З И К „Пелагонија" од Битола. Предмет 
на работењето на работната единица е: 

— к о о п е р а т и в а производство на сите видови 
селскостопански производи со индивидуални сел-
скостопански производители и други правни и ф и -
зички лица; 

— вршење разни услуги со земјоделска механи-
зација на индивидуални производители; 

— снабдување на индивидуалните производите-
ли со разни репродукциони материјали; 

— откуп и продажба на сите видови селскосто-
пански производа и индустриски растенија; и 

— превоз на селскостопански и други производи 
и материјали на индивидуалните производители на 
работната единица за кооперација при З И К „Пе-
лагонија" од Битола. 

Привремен раководител на работната единица е 
Миле Стојан Попоски. 

Работната единица е основана од ЗИК „Пела-
гонија" — Битола, со одлука бр. Х1-498/1 од 17. IV. 
1967 година од работничкиот совет и потврдата VI 
бр. 03-4945/1 од 22. УП. 1967 година од Одделението 
за стопанство и план на Собранието на општината 
Битола. 

Работната единица ќе ја потпишува лицето што 
е овластено да го потпишува Комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
282/67. (63) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
16. XI. 1967 година, рег. бр. 12/59, книга Ш, е за-
пишана под фирма: Продавница во Охрид, на ул. 
„Јане Сандански" бр. 32 на работната организација 
„Жито Македонија" — прехранбен комбинат — 
Скопје — Филијала Охрид. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на мало на млечни 
производи, леб и печиво, производи на база шеќер 
и какао, сувомесни производи, конзервирана риба 
и месо, концентрати на супи и безалкохолни пија-
лоци. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Работната организација „Жито Македонија" 
— Скопје — Филијала во Охрид, со одлука бр. 
571/2 од 15. Ш. 1967 година од работничкиот совет и 
решението бр. 07-13604 од 14. XI. 1967 година од 
Одделението за надзор и контрола на Собранието 
на општината Охрид. 

Бр. 26 — Стр. 423 

Раководител на продавницата е Ангеловски 
Раде. 

Продавницата ќе ја потпишува овластеното ли-
це на Филијалата во Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
360/67, (бб) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. XI. 1967 година, рег. бр. 5/67, книга П, е за-
пишана под фирма : З И К „Скопско Поле" — погон 
Конзумна млекара — работна единица млекара — 
Охрид. Предмет на работењето на работната едини-
ца е: производство и откуп на млеко и млечни 
производи, преработка на млеко и млечни произ-
води, продажба на млеко и млечни производи, ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци, деликатесни 
стоки, месо и месни производи, слаткарски произ-
води и други производи на база на шеќер, бели пе-
чива и бурек и други прехранбени производи од 
сопствено производство и набавени. 

Работната единица е основана со присоединува-
њето на Претпријатието за откуп, производство и 
преработка на млеко и млечни производи — Охрид 
кон З И К „Скопско Поле" — погон Маџари, со од-
лука бр. 420/1 од 22. П. 1967 година на работнич-
киот совет. 

Раководител на работната единица е инж. Ша-
бан Халими. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 371/67. (67) 

КОНКУРСИ 
ЖЕЛЕЗНИЧКОТО ТРАНСПОТНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

С К О П Ј Е 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
ЗА СЛАБОДНОТО РАКОВОДНО РАБОТНО 

МЕСТО: 
ДИРЕКТОР НА ГРАДЕЖЕН ПОГОН — СКОПЈЕ 

Конкурсни услови: 
Покрај исполнувањето на општите услови од 

Основниот закон за работни односи и Правилникот 
за работни односи на Ж Т П — Скопје, кандидатот 
треба да ги исполнува следните услови: 

1) да е дипломиран градежен инженер со поло-
жен стручен испит на Ј Ж , 

2) да има работно искуство од на јмалку 5 (пет) 
години, од кои 3 (три) години на раководни ра-
ботни места. 

За избор доаѓа во предвид само кандидат кој, 
покрај исполнувањето на горните услови, се афир-
мирал во досегашната работа како добар стручњак, 
успешен раководител и познавач на проблемите на 
самоуправувањето. 

Личен доход според Правилникот за личните 
доходи на Погонот. 

Поднесокот се доставува до Конкурсната коми-
сија на Ж Т П — Скопје. 

Со поднесокот треба да се поднесат: биографија 
за движење во службата, доказ за видот и степенот 
на образованието и доказ за работниот и раковод-
ниот стаж. 

Некомплетираните молби до денот на траењето 
на конкурсот нема да се земаат во разгледување. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на него-
вото објавување во весникот „Нова Македонија." 

За резултатот од конкурсот кандидатите ќе би-
дат известени во срок од 8 дена по заседанието на 
органот што врши избор. 
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Врз основа на член 53 од Основниот закон за 
изградба инвестициони објекти („Сл лист на СФРЈ" 
бр. 20/67) и член 4 од Правилникот за начинот и 
постапката за отстапување изградбата на инвести-
ционите објекти („Сл. лист на СФРЈ" бр. 28/67) и 
одлуката на Работната заедница од 4 јуни 1968 го-
дина, Дирекцијата за топлификацијц на град СкопЈе 
— Скопје 

р а с п и ш у в а 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
за изградба на електро-машинскиот дел на цен-
тралната вреловодна котларница — Топлана „ИС-

ТОК" — капацитет 120 Гцал/х. 
1. Пресметковната вредност на работите изне-

сува околу 17.000.000 дин. 
2. Срок за завршување на работите: 
I етапа 80 Гцал/х к р а ј октомври 1969 год. 

II етапа 40 Гцал/х кра ј октомври 1970 год. 
3. Јавното наддавање ќе се изврши во Дирек-

цијата за топлификација на град Скопје, ул. „Вол-
канска" бр. 2, на 27 август 1968 година во 9 часот. 

4. Јавното наддавање ќе се спроведе на начин 
утврден со Правилникот за начинот и постапката за 
отстапување изградбата на инвестиционите објекти 

5. Увид во техничката документација може да 
се врши секој работен ден, освен во сабота, во вре-
ме од 6 до 14 часот. 

6. Елаборатот за јавното наддавање може да се 
преземе во Дирекцијата за топлификација на град 
Скопје. 

7. Понудата се предава во спрема барањето 
на лицитациониот елаборат, општите и посебни ус-
лови, кои се составен дел на елаборатот, а најдоцна 
до 9 часот на 27 август 1968 година. 

8. Поблиски информации заинтересираните можат 
да добијат во Дирекцијата за топлификација на 
град Скопје, ул. „Водњанска" бр. 2, непосредно или 
преку телефон 35-116 и 35-115. 

С О О П Ш Т Е Н И Е 

Врз основа на член 20 од Законот за судовите 
од општа надлежност („Службен весник на СРМ" 
бр. 42/65) во врска со Амандманот П на Уставот на 
СРМ, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, соопштува дека ќе врши избор на еден 
судија на Окружниот суд во Скопје. 

Заинтересираните лица кои ги исполнуваат ус-
ловите од член 40 од Основниот закон за судовите 
од општа надлежност („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 7/65), може да се пријават до Собранието на СР 
Македонија — Комисија за прашања на изборите и 
именувањата, во срок од 30 дена сметано од денот на 
објавувањето на соопштението. 

ОД СОБРАНИЕТО НА СРМ 

СОДРЖИНА 
Страна 

211. Закон за уредување и користење на гра-
дежно земјиште — — — — — — — 40 Ј 

212. Закон за учество на Социјалистичка Ре-
публика Македонија во обновата и из-
градбата на Дебар — — — — — — 403 

213. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за задолжително примање на 
приправници на работа во работните ор-
ганизации — — — — — — — — 403 

214. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за воведување републички дода-
тен данок на промет на стоки на мало — 404 

215. Закон за материјално обезбедување на 
учесниците од Народноослободителната 
војна — — — — — — — — — — 404 

216. Закон за определување градежно земјиште 
за одделни градови и населби од градски 
карактер — — — — — — — — — 406 

217. Одлука за образување и состав на Заед-
ничка комисија на Републичкиот собор и 
Организационо-политичкиот собор за ана-
лизирање состојбата, организацијата и про-
блемите во правосудните органи — — — 412 

218. Одлука за потврдување Статутот на Ре-
публичкиот завод за заштита на споме-
ниците на културата во Скопје — — — 412 

219. Препорака за унапредување наставата по 
македонски јазик и литература во основ-
ните и средните училишта — — — — 412 

220» Препорака за унапредување на наставата 
по историја во основните и средните учи-
лишта — — — — — — — — — 414 

221....Решение за разрешување и именување 
член на Конкурсната комисија за имену-
вање директор на Републичкиот завод за 
заштита на спомениците на културата — 414 

Ј&\22) Правилник за стручната спрема на служ-
бените лица овластени за преземање деј-
ства во управната постапка — — — — 415 

223^ Решение за определување на испитните се-
сии за полагање на правосудниот испит — 416 

Прописи на општинските собранија 
45. Одлука за висината на надоместокот за 

чување на полски имоти (падарина) за 1968 
година — — — — — — — — — 416 

46. Одлука за измена и дополнување на Од-
луката за воведување на комунални такси 416 

47. Одлука за административните такси во оп-
штината Кавадарци — — — — — — 417 

48. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за издатоците за патни и други 
трошоци што на општинските органи на 
управата им се признаваат во материјал-
ни трошоци — — — — — — — — 417 

49. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за накнада на патни и дневни 
трошоци и изгубена заработка на одбор-
ниците, членовите на комисиите и совети 
на Собранието на општината Кавадарци 417 

50. Одлука за изградба на објекти од граѓани 
и граѓанско-правни лица — — — — 413 

51. Решение за утврдување границите на бло-
кот „Шивечко" заради покренување по-
стапка за арондација — — — — — 419 

52. Решение за проверка дали во Избирач-
киот список на општината Кавадарци се 
запишани сите граѓани што наполниле 
18-годишна возраст, а имаат живеалиште 
на територијата на општината Кавадарци 420 

53. Решение за делегирање еден член на Со-
ветот на центарот за социјална работа — 420 

54. Решение за разрешување од должноста 
присилен управник на 3 3 „Илиница" од 
е. Раец — — — — — — — — — 420 

55. Решение за утврдување висината на на-
градата на потпретседателот на Собра-
нието на општината Кавадарци — — — 420 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10а 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 кај Службата 

иа општественото книговодство. Лечат: Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје. 


